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ABSTRACT 

Purpose of this research is to identify and analyses: 1) reaction of market at the 

time of announcement of stock split with ratio split 1:5 2) reaction of market at the time of 

announcement of stock split with ratio split 1:2 3) difference of return stock between 

stocks split with ratio split 1:5 compared to return stock stock split with ratio split 1:2 4) 

difference of stock liquidity between stocks split with ratio split 1:5 compared to stock 

stock liquidity split with ratio split 1:2 

This research applies secondary data obtained from Indonesian Capital Market 

Directory (ICMD) 2004 to 2008, IDX STATISTICS and www.idx.co.id. Data applied in 

this research covers stock announcement date split based on ratio split 1:5 and ratio split 

1:2 applied as event date (Ho), the price of daily close stock, Index Harga Saham 

Gabungan (IHSG) daily, number of stocks commercialized daily and number of stock out 

standings or listed share. Sample applied 33 companies, consisted of 14 companies 

announcing stock split with ratio split 1:5 and 19 companies announcing stock split with 

ratio split 1:2. 

Result of research indicates that there is reaction of market at announcement of 

stock split with ratio split 1:5 seen from abnormal value of return which signifikan 4 day 

after announcement. While for announcement of stock split with ratio split 1:2 there is 

reaction signifikan seen from abnormal value of return which signifikan at the time of 

announcement and 4 day after announcement for time line 2004-2008. Result of this 

research supported by research done by Pilotte (1997), Masse, et al (1997), Krieger and 

Peterson (2009). Former research of which most specific supports result of this research 

is research done by Kurniawati (2003), where at this research yields conclusion of stock 

split to have information content statistically is response negativity but response [by] 

signifikan by market around furnish announcement date split. There ar n difference of 

abnormal average of return announcement of stock split with ratio split 1:5 with 

announcement of stock split with ratio split 1:2. Result of this research doesn't support 

result of research done by Pavabutr and Sirodom (2008), Yogue, et al (2009), Krieger 

and Peterson (2009). There is difference of average of Trading Volume Activity 

announcement of stock split with ratio split 1:5 with announcement of stock split with 

ratio split 1:2. Result of this research as according to trading range theory. Result of this 

research doesn't support research done by Easley et al (2001), Pavabutr and Sirodom 

(2008). 
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1.  PENDAHULUAN 

Suatu pengumuman di pasar modal yang memiliki kandungan informasi akan 

memperoleh reaksi dari para investor bila informasi tersebut membawa sinyal yang 

berkualitas dan dapat dipercaya. Kualitas informasi tersebut dapat tercermin melalui 

kondisi fundamental perusahaan. Bhattacharya dan Dittmar (2001) berpendapat bahwa 

perusahaan yang memiliki kondisi fundamental yang dipercaya oleh investor akan dapat 

dibedakan dari perusahaan yang memiliki kondisi fundamental yang kurang terpercaya, 

karena sinyal yang diberikan bersifat ” costly ” atau mahal mengakibatkan informasi 

tersebut sulit untuk ditiru, sehingga reaksi dari para investor terhadap informasi tersebut 

menunjukkan bahwa investor percaya akan kondisi perusahaan di masa mendatang. Salah 

satu informasi yang penting untuk diperhatikan oleh investor adalah peristiwa pemecahan 

saham (stock splits). Pemecahan saham adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh 

perusahaan go public untuk mengubah jumlah saham yang beredar (Brigham dan 

Gapenski, 1999). Pada dasarnya ada dua jenis pemecahan saham yang dapat dilakukan, 

yaitu pemecahan naik (split up) dan pemecahan turun (split down / reverse split). 

Pemecahan naik adalah peningkatan jumlah saham yang beredar dengan cara memecah 

selembar saham menjadi n lembar saham, sedangkan pemecahan turun adalah kebalikan 

dari pemecahan naik, yaitu peningkatan nilai nominal per lembar saham dengan 

mengurangi jumlah saham yang beredar. 

Penelitian tentang abnormal return yang terjadi di sekitar tanggal pemecahan 

saham diteliti oleh Leung, et al, (2005) di pasar modal Hong Kong. Hasil penelitian 

mereka membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap abnormal 

return di sekitar tanggal pengumuman. Kesimpulan yang sama juga didapat dari 

penelitian yang dilakukan oleh Farinha, et al (2006), di pasar modal portugis. Penelitian 
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yang mereka lakukan menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat abnormal return yang 

sangat signifikan pada saat pengumuman dan periode setelah pengumuman.  

Hasil yang berbeda ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Hendrawaty 

(2007). Penelitian yang dilakukan terhadap 15 perusahaan yang listed di BEJ dengan 

periode pengamatan antara tahun 2005 sampai dengan 2006 berhasil membuktikan bahwa 

tidak didapati perbedaan abnormal return yang signifikan pada periode hari sebelum dan 

sesudah pengumuman. Hasil yang berbeda juga ditemukan pada penelitian yang 

dilakukan oleh Wang, et al (2000). Kesimpulan dari penelitian mereka adalah tidak 

adanya perbedaan abnormal return yang signifikan antara periode sebelum dan sesudah 

split.  Penelitian yang dilakukan oleh Leung, et al (2005) dan Farinha, et al (2006) 

membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap abnormal return di 

sekitar tanggal pengumuman. Hasil penelitian mereka mendukung signalling theory. 

Hasil yang berbeda ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Hendrawaty (2007) 

dan Wang, et al (2000) yang membuktikan bahwa tidak ada perbedaan abnormal return 

yang signifikan antara periode sebelum dan sesudah split. Secara empiris, yaitu ditinjau 

dari fenomena yang terjadi, juga masih terjadi adanya gap, yaitu return yang terjadi justru 

lebih kecil setelah pengumuman pemecahan saham. Beberapa tahun terakhir, literatur 

dampak dari stock split di harga saham sudah ditingkatkan. Suatu pandangan secara luas 

bahwa ketika suatu perusahaan memecah saham nya, manajemen akan memberi suatu 

isyarat informasi yang positif kepada pemodal-pemodal yang saham dihargai rendah.  

Penelitian di US seperti McNichols dan Dravid (1990), Brennan dan Copeland 

(1988), Lakonishok dan Lev (1987), Grinblatt, Masulis, dan Titman (1984), dan Desai 

dan Jain (1995) memberi dukungan pada  hipotesis ini. Berkenaan dengan meningkatkan 

pasar saham-saham, Baker dan Gallagher (1980) di suatu survei dari chief financial 

officerr of firm dari perusahaan yang stock split menemukan bahwa 94 persen dari 
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responden-responden mengikuti untuk kembalikan harga itu ke yang lebih baik atau 

kisaran perdagangan biasa. Ada juga suatu pertanyaan mengenai hubungan antara stock 

split dan perubahan-perubahan dalam persediaan resiko; keterangan empires beberapa 

studi mempertunjukkan resiko berkurang (Yosef dan Brown, 1977) dan yang lain yang 

menunjukkan resiko yang ditingkatkan (Ohlson dan Penman, 1985) 

Pengujian reaksi pasar terhadap perusahaan yang melakukan stock split 

berdasarkan rasio split penting bagi investor dan emiten. Strategi investor dan emiten di 

pasar saham seharusnya disusun dengan memperhatikan informasi mengenai 

pengumuman stock split berdasarkan rasio split tersebut. Beberapa penelitian 

menunjukkan reaksi pasar terhadap pengumuman stock split (Pilotte; 1997), (Masse, et al; 

1997), (Kurniawati; 2003), (Krieger dan Peterson; 2009). Saham-saham dengan high split 

factors mempunyai post-split adjusted price performance lebih baik dan lower trade bid-

ask spreads dan dampak harga (Pavabutr dan Sirodom; 2008). Split factor lebih besar 

daripada yang diharapkan akan investors interpretasikan split sebagai signal dari the 

permanent character of past earnings (Yogue, et al; 2008).  

Dengan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka secara rinci 

permasalahan penelitian ini dapat diajukan pertanyaan penelitian (research questions) 

sebagai berikut: (1). Apakah terdapat reaksi pasar pada saat pengumuman stock splits 

dengan rasio split 1:5? (2). Apakah terdapat reaksi pasar pada saat pengumuman stock 

splits dengan rasio split 1:2? (3). Apakah terdapat perbedaan return saham antara stock 

splits dengan rasio split 1:5 dibandingkan return saham stock split dengan rasio split 1:2 ? 

(4). Apakah terdapat perbedaan likuiditas saham antara stock splits dengan rasio split 1:5  

dibandingkan dengan likuiditas saham stock split dengan rasio split 1:2 ? .Untuk itu 

dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengkaji uji reaksi pasar terhadap 

perusahaan yang melakukan stock split berdasarkan rasio split di Bursa Efek Indonesia. 
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2. TINJAUAN TEORITIS 

Stock split 

Stock split merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh para manajer-manajer 

perusahaan dengan melakukan perubahan terhadap jumlah saham yang beredar dan nilai 

nominal per lembar saham sesuai dengan split factor. Pemecahan ini tidak mempengaruhi 

modal yang disetor penuh, karena tidak terjadi penambahan modal disetor tetapi yang 

terjadi hanyalah pemecahan nilai nominal saham menjadi lebih kecil sehingga banyaknya 

saham menjadi meningkat. Kapitalisasi saham tetap sama. Adanya peningkatan jumlah 

saham yang beredar di bursa maka diharapkan akan meningkatkan likuiditas perdagangan 

saham di bursa efek (Ang, 1997).  

Harga saham yang terlalu tinggi (overprice) menyebabkan kurang aktifnya saham 

dalam perdagangan. Dengan adanya stock split harga saham menjadi tidak terlalu tinggi, 

sehingga akan semakin banyak investor yang mampu bertransaksi. Hal tersebut sesuai 

dengan hasil penelitian Ikenberry et al (1996), Baker dan Gallagher (1980) serta 

Mc.Nichols dan Dravid (1990). Proses stock split dilakukan dengan cara menukarkan 

saham dengan nilai nominal lama dengan saham baru dengan nilai nominal baru. 

Penukaran ini dapat dilakukan di Biro Administrasi Efek yang ditunjuk emiten. Saham 

yang telah mengalami stock split umumnya menunjukkan kinerja yang yang cukup 

memuaskan, baik dari segi likuiditas perdagangan maupun kenaikan harga saham 

menjelang stock split maupun sesudah stock split. Proses stock split ini semakin digemari 

karena disamping harga saham menjadi lebih murah sehingga terjangkau oleh investor 

menengah dan kecil juga secara otomatis meningkatklan likuiditas saham (Ang: 1997). 
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Reaksi Pasar Terhadap Stock Splits             

Distribusi keuntungan dan laba yang sering dilakukan oleh perusahaan kepada 

pemegang saham adalah dalam bentuk deviden kas, selain itu bisa juga dalam bentuk 

deviden saham atau pemecahan saham dimana pemegang saham tidak perlu 

mengeluarkan biaya untuk memperoleh tambahan saham. Menurut Baker dan Powell 

(1993) bentuk distribusi saham tidak dapat mempengaruhi aliran kas perusahaan di masa 

yang akan datang. Perusahan tidak dapat merubah nilai pasar dan juga tingkat 

kesejahteraan para pemegang saham. Aktivitas stock splits dapat mempengaruhi pasar 

dalam bentuk kesejahteraan atau keuntungan pemegang saham, perubahan resiko saham, 

tingkat likuiditas, dan sinyal yang diberikan kepada pasar.  

Reaksi pasar terhadap stock splits dapat dilihat dari berbagai segi. Dilihat dari 

tingkat keuntungan investor seperti yang dijelaskan Grinblatt, et al  (1984) serta Ohlson 

dan Penman(1985) yang mengatakan bahwa disekitar pengumuman stock split 

menunjukkan adanya perilaku saham yang abnormal, hal ini ditunjukkan dengan 

kenaikan harga saham dan reaksi positif yang ditandai dengan pembebasan pajak yang 

dihadapi oleh investor sehingga keuntungan yang diperoleh lebih tinggi. Ditinjau dari sisi 

resiko saham, penelitian yang dilakukan oleh Yosef dan Brown (1977) menyimpulkan 

bahwa stock split dapat menurunkan resiko sistematis setelah pengumuman stock split, 

hal ini disebabkan karena pada saat menjelang stock split, investor diliputi ketidakpastian 

mengenai kestabilan laba dan prospek dividen di masa yang akan datang. 

 

Hubungan Stock Splits Dengan Likuiditas Saham 

Saham merupakan sumber pembelanjaan dalam jangka panjang. Sebagai salah satu 

sumber modal, saham akan mendapatkan deviden sebagai bunga atas modal yang disetor 

ke perusahaan. Pemberian deviden yang semakin tinggi akan disertai kenaikan harga 
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saham. Untuk mengantisipasi kenaikan harga saham (agar saham dapat diperjualbelikan 

dengan mudah) maka perusahaan melakukan stock splits merupakan salah satu bentuk 

financing announcenment dari suatu perusahaan. Stock split merupakan upaya pemecahan 

nilai nominal saham menjadi lebih kecil dibanding sebelumnya, tetapi hal tersebut tidak 

mempengaruhi perubahan modal, dengan pemecahan nilai nominal maka dengan 

sendirinya akan terjadi perubahan harga saham secara seimbang dengan tingkat 

pemecahannya. Stock split dilakukan denagn tujuan agar tingkat likuiditas saham dari 

emiten yang bersangkutan menjadi lebih tinggi atau dengan kata lain untuk membuat 

saham tersebut likuid dalam perdagangan. Likuiditas saham yang dimaksud adalah 

kemudahan untuk memperjualbelikan saham dan lebih sering diperdagangkan di bursa. 

Menurut Syahrul, et al (2007) likuiditas menunjukkan ciri surat berharga (saham) dengan 

posisi unit dalam perdagangan yang cukup banyak sehingga memungkinkan adanya 

transaksi dalam jumlah besar tanpa mengakibatkan penurunan harga yang berarti. 

Ketidaklikuidan saham seringkali disebabkan oleh dua unsur yaitu harga saham 

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

melakukan stock split, jumlah lembar saham yang beredar bertambah banyak dan harga 

saham yang baru (setelah stock splits) menjadi lebih rendah daripada harga saham yang 

lama (sebelum stock splits). Sehingga diharapkan calon investor tertarik untuk melakukan 

investasi membeli saham emiten tersebut. 

 

Trading Volume Activity (TVA) 

Menurut Husnan, et al (1996) mengukur kegiatan perdagangan saham yang dilihat 

melalui indikator TVA digunakan untuk melihat apakah investor individual menilai 

laporan keuangan informatif dalam arti apakah informasi tersebut membuat keputusan 

perdagangan di atas keputusan perdagangan normal. Sedangkan menurut Meidawati dan 
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Harimawan (2004), perubahan volume perdagangan saham di pasar modal menunjukkan 

aktivitas perdagangan saham di bursa dan mencerminkan keputusan investasi oleh 

investor. TVA merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk melihat reaksi pasar 

modal terhadap informasi melalui parameter perubahan volume perdagangan saham 

(Fatmawati dan Asri, 1999). 

Ditinjau dari fungsinya Trading Volume Activity (TVA) merupakan suatu variasi 

dari event study. Hasil perhitungan TVA mencerminkan perbandingan antara jumlah 

saham yang diperdagangkan dengan jumlah saham yang beredar dalam suatu periode 

tertentu. Jadi, TVA diukur dengan formulasi sebagai berikut (Foster ; 1986) 

TVA = ∑ saham perusahaan j yang diperdagangkan pada waktu t 

             ∑ saham perusahaan j yang beredar pada waktu t 

Pendekatan TVA ini juga dapat digunakan untuk menguji hipotesis pasar efisiensi 

bentuk lemah (weak-form efficiency). Hal ini dikarenakan pada pasar yang belum efisien 

atau efisien dalam bentuk lemah, perubahan harga belum dengan segera mencerminkan 

informasi yang ada sehingga investor hanya dapat mengamati reaksi pasar modal melalui 

pergerakan volume perdagangan pasar modal yang diteliti. Menurut Meidawati dan 

Harimawan (2004), kecepatan reaksi antara kejadian dan pengaruhnya terhadap harga 

saham di bursa tergantung pada kekuatan pasar. Semakin efisien suatu pasar maka 

semakin cepat pula informasi tersebut terefleksikan dalam harga yang sama. 

 

Kerangka Konseptual 

Beberapa penelitian menunjukkan terjadi reaksi pasar terhadap pengumuman stock 

splits. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah fenomena ini juga terjadi di 

pasar modal Indonesia.  Secara ringkas kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

 



Pengujian Reaksi Pasar .................(Elly) hal. 1 - 38                                                                      9 

 

 

 

                                                    

                                           

                                                                                                             

 

 

              

                                                                                                                       

            H1                                                                                                       H2 
     Average                                                                                           Average 

Abnormal Return                                     H3                               Abnormal Return                                                                                                

Saham                                                                                                   Saham 

                                                             Uji Beda 

 

    

                                                                  H4 

                                                             Uji Beda                                                            

 

 

 

Gambar 1 

Kerangka Konseptual 

 

Hipotesis 

Berdasarkan analisis terhadap teori teori yang sudah ada, yaitu signalling theory 

dan trading range theory, serta penelitian terdahulu tentang implementasi teori teori 

tersebut terhadap peristiwa stock splits, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat disusun 

sebagai berikut : 

H1 : Terdapat reaksi pasar pada saat pengumuman stock splits  dengan rasio split 1:5 

H2 : Terdapat reaksi pasar pada saat pengumuman stock splits dengan rasio split 1:2 

H3 : Terdapat perbedaan return saham antara stock split dengan rasio split 1:5 

dibandingkan dengan return saham stock split dengan rasio split 1:2 

H4 : Terdapat perbedaan likuiditas saham antara stock split dengan rasio split 1:5 

dibandingkan dengan likuiditas saham stock split dengan rasio split 1:2 

 

Firm Action 

Pengujian Stock Splits dengan 

Rasio Split 1:5 

Pengujian Stock Splits dengan 

Rasio Split 1:2 

Likuiditas Saham Setelah  

Stock Splits 

 

Likuiditas Saham Setelah  

Stock Splits 
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Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Analisa uji one-sample t-test untuk mengetahui apakah ada reaksi pasar terhadap 

perusahaan yang melakukan  pengumuman stock splits dengan rasio split 1:5 dan 

apakah ada reaksi pasar terhadap perusahaan yang melakukan  pengumuman 

stock splits dengan rasio split 1:2 di Bursa Efek Indonesia periode 2004-2008. 

2. Analisis uji independent samples t-test untuk mengetahui apakah ada perbedaan 

return saham dan likuiditas saham antara perusahaan yang melakukan 

pengumuman stock splits dengan rasio split 1:5 di Bursa Efek Indonesia periode 

2004-2008 dibandingkan dengan yang melakukan pengumuman stock splits 

dengan rasio split 1:2. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menitikberatkan pada 

pembuktian hipotesis, mengukur berbagai variabel dengan statistik, menjelaskan 

fenomena secara lebih terukur dan menghasilkan kesimpulan yang dapat 

digeneralisasikan. 

 

Populasi, Besar sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau 

orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang menjadi pusat perhatian seorang 

peneliti karena itu dipandang sebagai sebuah semesta penelitian (Ferdinand, 2006). 

Karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan merujuk 

kepada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2004-2008. 
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Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dengan tujuan 

untuk mendapatkan sampel yang representatif dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Semua perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2004-2008. 

2. Emiten yang melakukan stock splits selama periode tahun 2004 sampai dengan 

tahun 2008. 

3. Data tanggal pengumuman stock splits  emiten selama periode tahun 2004 sampai 

2008 terpublikasi di bursa.  

4. Kelengkapan data harga saham emiten selama periode tahun 2004 sampai dengan 

tahun 2008. 

5. Tidak sedang dalam proses delisting. 

 

Variabel Penelitian 

a. Identifikasi variabel 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka variabel penelitian ini 

adalah: average abnormal return, return saham dan likuiditas saham  

 

b.  Definisi Operasional Variabel 

Variabel operasional dalam penelitian ini adalah Average abnormal return, return 

saham dan likuiditas saham. Average abnormal return dipergunakan untuk mengetahui 

adanya good news sebagai sinyal yang diperoleh oleh investor sesudah pengumuman 

events.  

Menurut Brown dan Warner, 1985, abnormal return dapat dicari dengan 

menggunakan market adjusted model. Abnormal return dengan Market adjusted model 

diperoleh dari selisih antara return yang sesungguhnya dengan return ekspektasi masing 
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masing saham. Berikut ini akan dijelaskan mengenai definisi operasional variabel yang 

akan digunakan dalam penelitian ini : 

Tabel 1 

Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Definisi Pengukuran 

1. Expected return Tingkat keuntungan yang 

diharapkan investor atas 

investasi yang 

ditanamkannya. 

Perhitungan expected 

return diestimasi 

menggunakan market 

adjusted model 

 

 

E (Rm) = IHSGt – IHSGt-1 

                        IHSGt-i 

2.  Abnormal return Selisih antara return yang 

sesungguhnya dengan 

return ekspektasi masing-

masing saham 

 

 ARit  =  Rit – E(Rm) 

3. Average 

abnormal return 

Jumlah abnormal return 

dibagi jumlah perusahaan 

AAR = ∑AR / n 

    

4.  Harga Saham  Harga yang menunjukkan 

nilai dari saham tersebut 

Harga saham pada saat t. yaitu 

periode sebelum dan sesudah stock 

splits. 

5. Trading Volume 

Activity 

Perbandingan antara jumlah 

saham yang 

diperdagangkan dengan 

jumlah saham yang beredar 

TVA = ∑ Saham perusahaan  yang  

diperdagangkan / ∑ Saham 

perusahaan  yang beredar         

6.  Average Trading 

Volume Activity 

Jumlah Trading Volume 

Activity dibagi jumlah 

perusahaan 

ATVA = ∑TVA / n 

 

c. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Bursa Efek Indonesia dalam periode waktu penelitian tahun  

2004-2008. 

 

d. Prosedur pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data untuk keperluan penelitian ini dilakukan dengan 

dokumentasi. Dokumentasi yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan semua data 

sekunder yang dipublikasikan oleh IDX Statistics dan www.idx.co.id,  Indonesian Capital 

http://www.idx.co.id/


Pengujian Reaksi Pasar .................(Elly) hal. 1 - 38                                                                      13 

Market Directory (ICMD)  tentang perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2004-2008. 

 

e. Cara Pengolahan dan Analisis Data  

Uji Reaksi Pasar 

Pengujian hipotesis 1 dan 2 dilakukan dengan tahapan tahapan sebagai berikut:  

1. Mengidentifikasi event  day, yaitu tanggal pengumuman events dari masing-masing 

perusahaan yang mengumumkan stock split dengan rasio split 1:5 dan rasio split 1:2. 

Untuk mempermudah event day tersebut diidentifikasi sebagai hari ke-0. 

2. Menentukan event window atau periode dimana reaksi harga terhadap peristiwa 

pengumuman events akan diukur. Event window yang digunakan adalah sepuluh hari 

sebelum peristiwa (pre-event), satu hari pada saat peristiwa (event day), dan sepuluh 

hari setelah peristiwa (post day) 

Dengan demikian, untuk sepenuhnya mengukur reaksi harga, titik awal 

pengukuran reaksi dimulai pada hari ke -10 (sepuluh hari sebelum peristiwa), ini 

dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya kebocoran informasi mengenai 

peristiwa pengumuman events, sedangkan event day disini tanggal pengumuman 

events, post day yang digunakan sepuluh hari sesudahnya, ini dimaksudkan untuk 

menyeimbangkan pre-event yang ada serta untuk mengetahui reaksi pasar mengenai 

peristiwa pengumuman events. Penggunaan periode jendela 21 hari dimana 10 hari 

sebelum, pada saat peristiwa, dan 10 hari sesudahnya adalah untuk memperkecil 

terjadinya confounding effect yang memungkinkan akan mempengaruhi perilaku 

data (Brown & Warner, 1985) 

3. Menghitung return saham harian untuk mencari Ri,t 

              Ri,t = Pt – Pt-1 

                            Pt-1 



14                                                                               Media Mahardhika Vol. 11 No. 2 Januari 2013 

Dimana : 

Ri,t    = Return saham masing masing perusahaan 

Pi,t     = Harga saham masing masing perusahaan pada tanggal t 

Pi,t-1    = Harga saham masing masing perusahaan pada tanggal t-1 

4. Menghitung return pasar harian. Return pasar harian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah IHSG, dengan rumus : 

      Rmt = IHSGt – IHSGt-1 

                              IHSGt-1 

     Dimana : 

Rmt  = Return pasar 

     IHSGt  = IHSG pada tanggal t 

     IHSGt-1 = IHSG pada tanggal t-1 

5. Menghitung abnormal return dari masing masing saham. Abnormal return dihitung 

menggunakan market adjusted model. Abnormal return adalah kelebihan dari return 

aktual dibandingkan dengan expected return, sehingga abnormal return dapat 

diperoleh dengan cara : 

                 E (Rit ) = Rmt, sehingga   ARit = Rit – Rmt 

      Dimana : 

      ARit  = abnormal return saham i pada hari ke t 

      Rit  = actual return saham i pada hari ke t 

      Rmt  = expected return saham i pada hari ke t 

6. Menghitung rata rata abnormal return seluruh saham pada hari ke t : 

       AARit = 1 ΣARit 

                   n 

Dimana : 

AARit = average abnormal return 

n  = total saham yang dijadikan sampel 

  Σ ARit = total abnormal return 
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7. Menyusun deskripsi statistik AAR sebelum dan sesudah peristiwa. 

8. Melakukan uji one-sample t-test (pada tingkat signifikansi α 0,05 ) 

9. Menentukan H0 dan Ha : 

       H0 : AAR1 = 0 ,  artinya tidak terjadi reaksi pasar yang signifikan di sekitar tanggal 

pengumuman events 

       H1 atau Ha : AAR1 ≠ 0, artinya terjadi reaksi pasar yang signifikan di sekitar 

tanggal pengumuman events 

10. Melakukan Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cara :  

      Menerima H0 jika  sig. > dari tingkat signifikansi α ( 0,05 ), dan menolak H0  atau 

menerima H1 atau Ha jika sig. < dari tingkat signifikansi α ( 0,05 ). 

 

Uji Beda Return Saham Perusahaan Yang Melakukan Stock Splits Dengan Rasio 

Split 1:5 Dibandingkan Return Saham Dengan Rasio Split 1:2 

Pengujian hipotesis 3 dilakukan dengan tahapan tahapan sebagai berikut: 

1.  Menghitung Average Abnormal Return saham perusahaan sampel yang melakukan 

stock split dengan rasio split 1:5 pada masing-masing waktu yaitu 10 hari sebelum 

dan 10 hari sesudah pemecahan saham. 

2.  Menghitung Average Abnormal Return saham perusahaan sampel yang melakukan 

stock split dengan rasio split 1:2 pada masing-masing waktu yaitu 10 hari sebelum 

dan 10 hari sesudah pemecahan saham. 

3.  Menyusun deskripsi statistik variabel Average Abnormal Return saham   perusahaan 

sampel yang melakukan stock split dengan rasio split 1:5 dan rasio split 1:2 

4.   Melakukan uji independent sample t-test (pada tingkat signifikansi α = 0,05) 

5.   Menentukan H0 dan Ha : 
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        H0 : AAR1 = AAR2, artinya tidak ada perbedaan Average Abnormal Return saham 

perusahaan sampel yang melakukan stock  split dengan rasio split 1:5 

dibandingkan  Average Abnormal Return saham perusahaan sampel yang 

melakukan stock split dengan rasio split 1:2 

        H1 atau Ha :  AAR1 ≠ AAR2, artinya ada perbedaan Average Abnormal Return 

saham    perusahaan sampel yang melakukan stock  split dengan rasio 

split 1:5 dibandingkan Average Abnormal Return saham perusahaan 

sampel yang melakukan stock split dengan rasio split 1:2 

6.   Melakukan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cara : 

      Menerima H0 jika sig. > dari tingkat signifikansi α (0,05), dan menolak H0 atau 

menerima H1 atau Ha jika sig.< dari tingkat signifikansi α (0,05). 

 

Uji Beda Likuiditas Saham Perusahaan Yang Melakukan Stock Splits Dengan Rasio 

Split 1:5 Dibandingkan Likuiditas Saham Dengan Rasio Split 1:2 

Pengujian hipotesis 4 dilakukan dengan tahapan tahapan sebagai berikut: 

1.   Menghitung rata-rata Trading Volume Activity perusahaan sampel yang melakukan 

stock split dengan rasio split 1:5 pada hari pengumuman hingga 30 hari sesudah 

pengumuman  pemecahan saham. 

2.  Menghitung rata-rata Trading Volume Activity perusahaan sampel yang melakukan 

stock split dengan rasio split 1:2 pada hari pengumuman hingga 30 hari sesudah 

pengumuman pemecahan saham. 

3.  Menyusun deskripsi statistik variabel rata-rata Trading Volume Activity    perusahaan 

sampel yang melakukan stock split dengan rasio split 1:5 dan rasio split 1:2 

4.   Melakukan uji independent samples t-test (pada tingkat signifikansi α = 0,05) 

5.   Menentukan H0 dan Ha : 
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      H0 :  ATVA1 = ATVA2, artinya tidak ada perbedaan Average Trading Volume Activity 

perusahaan sampel yang melakukan stock  split dengan rasio split 1:5 

dibandingkan  Average Trading Volume Activity  perusahaan sampel yang 

melakukan stock split dengan rasio split 1:2 

      H1 atau Ha :    ATVA1 ≠ ATVA2, artinya ada perbedaan Average Trading Volume 

Activity perusahaan sampel yang melakukan stock  split dengan 

rasio split 1:5 dibandingkan Average Trading Volume Activity 

perusahaan sampel yang melakukan stock split dengan rasio split 

1:2 

6.   Melakukan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cara: 

      Menerima H0 jika sig. > dari tingkat signifikansi α (0,05), dan menolak H0 atau 

menerima H1 atau Ha jika sig.< dari tingkat signifikansi α (0,05). 

 

4. ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA PENELITIAN 

a. Analisis Data 

 

Berdasarkan kriteria pengambilan sampel penelitian yaitu perusahaan yang 

terdaftar di BEI yang mengumumkan stock split selama 5 tahun berturut-turut dari tahun 

2004 hingga 2008, diperoleh data pengamatan sebanyak 33 perusahaan yang terbagi 

dalam perusahaan yang melakukan pengumuman stock split dengan rasio split 1:5 dan 1:2  

Tabulasi tersebut menunjukkan bahwa komposisi terbanyak perusahaan yang 

melakukan pengumuman stock split dengan rasio split 1:5 pada tahun 2004 hingga 2008 

lebih sedikit dibanding yang melakukan pengumuman stock split dengan rasio 1:2 yaitu 

sebanyak 14 perusahaan (42,4%) yang melakukan pengumuman stock split dengan rasio 

1:5 dan 19 perusahaan atau 57,6% yang melakukan pengumuman stock split dengan rasio 

1:2. 
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Abnormal Return 

Nilai reaksi pasar saham yang diukur dengan abnormal return saham diperoleh 

dengan menggunakan metode market adjusted model. Pada metode ini diasumsikan 

bahwa abnormal return merupakan selisih antara return yang sesungguhnya dengan 

return ekspektasi masing-masing saham dengan metode market adjusted model. 

Tabel 2 

Average Abnormal Return (AAR) Saham Pada 10 Hari Sebelum Pengumuman Stock Split 

Hingga 10 Hari Sesudah Pengumuman Stock Split 

Periode Average Abnormal Return 

Pengumuman Stock Split Dengan 

Rasio Split 1:5 

Pengumuman Stock Split Dengan 

Rasio Split 1:2 

H-10 

H-9 

H-8 

H-7 

H-6 

H-5 

H-4 

H-3 

H-2 

H-1 

H0 

H+1 

H+2 

H+3 

H+4 

H+5 

H+6 

H+7 

H+8 

H+9 

H+10 

0,00121 

0,01146 

0,01102 

-0,02803 

-0,00720 

0,01458 

-0,04020 

0,25493 

-0,05731 

0,00559 

0,00980 

0,00050 

-0,04684 

-0,00344 

-0,39557 

-0,06595 

-0,13417 

0,01452 

-0,00330 

0,00535 

-0,02436 

0,00529 

-0,01585 

-0,02262 

0,02035 

0,15275 

0,00662 

-0,00555 

0,02396 

-0,00582 

-0,00869 

0,04055 

0,00698 

-0,01921 

0,00341 

-0,24205 

-0,06965 

-0,06794 

0,01322 

-0,02492 

-0,00178 

-0,02383 

        Sumber: Data sekunder yang diolah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode jendela, diperoleh bahwa 

pada perusahaan yang mengumumkan stock split dengan rasio split 1:5, sebanyak 11 hari 

memiliki abnormal return  negatif sedangkan pada perusahaan yang mengumumkan 

stock split dengan rasio split 1:2, sebanyak 12 hari memiliki abnormal return  negatif. 
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Hal ini mengidentifikasikan bahwa investor cenderung lebih banyak bereaksi negatif 

terhadap pengumuman stock split dengan rasio split 1:2 dibanding pengumuman stock 

split dengan rasio split 1:5.  

Volume Perdagangan Saham 

Tabel 3 

Rata-Rata Trading Volume Activity Pada Periode Pengamatan 

Periode Rata-Rata Trading Volume Activity 

Pengumuman Stock Split  

Dengan Rasio Split 1:5 

Pengumuman Stock Split  

Dengan Rasio Split 1:2 

H0 

H+1 

H+2 

H+3 

H+4 

H+5 

H+6 

H+7 

H+8 

H+9 

H+10 

H+11 

H+12 

H+13 

H+14 

H+15 

H+16 

H+17 

H+18 

H+19 

H+20 

H+21 

H+22 

H+23 

H+24 

H+25 

H+26 

H+27 

H+28 

H+29 

H+30 

0.003411 

0.001470 

0.002016 

0.001077 

0.001731 

0.001445 

0.001989 

0.001476 

0.002059 

0.001858 

0.001649 

0.001317 

0.002829 

0.002092 

0.001342 

0.001982 

0.001982 

0.002024 

0.002118 

0.001958 

0.002166 

0.001930 

0.002504 

0.001890 

0.002224 

0.001751 

0.001791 

0.001388 

0.001299 

0.002229 

0.001419 

 
 

0.002679 

0.006694 

0.004747 

0.004627 

0.005549 

0.004915 

0.005700 

0.004299 

0.003721 

0.004985 

0.005287 

0.003232 

0.005264 

0.003868 

0.005113 

0.005740 

0.004356 

0.004356 

0.003923 

0.004670 

0.004668 

0.003792 

0.005353 

0.005478 

0.004853 

0.005820 

0.004655 

0.004870 

0.005986 

0.005217 

0.006232 

 
 

Sumber: Data Sekunder yang diolah 

Tabel 4 menunjukkan data dari 33 perusahaan sampel selama 31 hari perdagangan 

yang terbagi dalam tiga puluh hari setelah pelaksanaan stock split. Dari tabel tersebut 
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dapat dilihat bahwa rata-rata Trading Volume Activity perusahaan yang melaksanakan 

stock split dengan rasio split 1:5 mengalami penurunan pada hari pertama setelah 

pengumuman stock split dan rata-rata Trading Volume Activity perusahaan yang 

melaksanakan stock split dengan rasio split 1:2 mengalami peningkatan pada hari pertama 

setelah pengumuman stock split. 

 

Uji Hipotesis 1 

Pengujian hipotesis 1 merupakan pengujian reaksi investor terhadap pengumuman 

stock split dengan rasio split 1:5. Pengujian kandungan informasi dimaksudkan untuk 

melihat reaksi dari suatu pengumuman. Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan 

abnormal return. Pengumuman yang mempunyai kandungan informasi akan memberikan 

abnormal return kepada pasar, sebaliknya yang tidak mengandung informasi tidak 

memberikan abnormal return kepada pasar.Pengujian hipotesis pertama dilakukan 

terhadap 14 perusahaan yang mengumumkan stock split dengan rasio split 1:5. 

Pendekatan statisitik (one- sample test) digunakan untuk menguji apakah ada kandungan 

informasi pada pengumuman stock split dengan rasio split 1:5. Hasil pengujian terhadap 

abnormal return pada pengumuman stock split dengan rasio split 1:5 secara statistik 

dapat dilihat pada tabel  
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Tabel 4 

Hasil Pengujian Abnormal Return Pengumuman Stock Split 

Dengan Rasio Split 1:5 Periode 2004-2008 

One-Sample Test 

 Test Value = 0 

  t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

          Lower Upper 

h-10 .069 13 .946 .0012100 -.0367101 .0391301 

h-9 .970 13 .350 .0114607 -.0140623 .0369837 

h-8 .859 13 .406 .0110200 -.0167010 .0387410 

h-7 -2.109 13 .055 -.0280271 -.0567379 .0006836 

h-6 -.781 13 .449 -.0072000 -.0271064 .0127064 

h-5 1.544 13 .147 .0145771 -.0058222 .0349764 

h-4 -1.169 13 .263 -.0402021 -.1144925 .0340882 

h-3 1.041 13 .317 .2549393 -.2741993 .7840779 

h-2 -.972 13 .349 -.0573050 -.1846940 .0700840 

h-1 1.107 13 .288 .0055979 -.0053272 .0165229 

h 1.263 13 .229 .0098007 -.0069606 .0265620 

h+1 .045 13 .965 .0005029 -.0236686 .0246743 

h+2 -.806 13 .435 -.0468407 -.1723724 .0786910 

h+3 -.227 13 .824 -.0034393 -.0361153 .0292367 

h+4 -3.535 13 .004 -.3955664 -.6372922 -.1538407 

h+5 -1.182 13 .258 -.0659521 -.1864815 .0545772 

h+6 -1.620 13 .129 -.1341700 -.3130568 .0447168 

h+7 .571 13 .577 .0145216 -.0403734 .0694165 

h+8 -.254 13 .803 -.0033000 -.0313173 .0247173 

h+9 .403 13 .694 .0053536 -.0233552 .0340623 

h+10 -1.913 13 .078 -.0243614 -.0518767 .0031538 

                Sumber: Data Sekunder Diolah, 2011 

 

Tabel 4 menyajikan ringkasan hasil pengujian hipotesis kandungan informasi pada 

pengumuman stock split dengan rasio split 1:5 dilihat dari nilai abnormal return untuk 

sepuluh hari sebelum pengumuman stock split dan sepuluh hari setelah pengumuman 

stock split dengan rasio split 1:5 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan one-sample t-test dengan tingkat 

signifikansi (α) sebesar 5%. Pengujian kandungan informasi dilihat dari nilai abnormal 

return yang signifikan selama event period, yaitu 10 hari sebelum pengumuman stock 

split sampai dengan 10 hari setelah pengumuman stock split dengan rasio split 1:5. Dari 
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hasil pengujian yang dapat dilihat pada tabel 5.4 menunjukkan abnormal return pada 21 

hari selama event period tetapi tidak semuanya signifikan, hal ini menunjukkan bahwa 

pasar tidak bereaksi signifikan terhadap pengumuman stock split dengan rasio split 1:2 

yang diberikan pasar modal. Abnormal return yang signifikan pada α sebesar 5% hanya 

muncul pada H+4 atau empat hari sesudah pengumuman stock split dengan rasio split 1:5, 

dimana pada H+4 investor bereaksi negatif. 

 

 Uji Hipotesis 2 

Pengujian hipotesis 2 merupakan pengujian reaksi investor terhadap pengumuman 

stock split dengan rasio split 1:2. Pengujian kandungan informasi dimaksudkan untuk 

melihat reaksi dari suatu pengumuman. Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan 

abnormal return. Pengumuman yang mempunyai kandungan informasi akan memberikan 

abnormal return kepada pasar, sebaliknya yang tidak mengandung informasi tidak 

memberikan abnormal return kepada pasar. Pengujian hipotesis pertama dilakukan 

terhadap 19 perusahaan yang mengumumkan stock split dengan rasio split 1:9. 

Pendekatan statisitik (one- sample t-test) digunakan untuk menguji apakah ada 

kandungan informasi pada pengumuman stock split dengan rasio split 1:9. Hasil 

pengujian terhadap abnormal return pada pengumuman stock split dengan rasio split 1:2 

secara statistik dapat dilihat pada tabel 5 
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Tabel 5 

Hasil Pengujian Abnormal Return Pengumuman Stock Split 

Dengan Rasio Split 1:2 Periode 2004-2008 

One-Sample Test 

 Test Value = 0 

  t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

          Lower Upper 

h-10 1.238 18 .232 .0052868 -.0036883 .0142620 

h-9 -.763 18 .455 -.0158516 -.0595043 .0278011 

h-8 -1.345 18 .195 -.0226168 -.0579575 .0127238 

h-7 .926 18 .367 .0203526 -.0258481 .0665534 

h-6 1.044 18 .311 .1527521 -.1547776 .4602818 

h-5 1.230 18 .235 .0066258 -.0046954 .0179469 

h-4 -.596 18 .558 -.0055542 -.0251197 .0140113 

h-3 1.329 18 .201 .0239605 -.0139290 .0618501 

h-2 -.572 18 .574 -.0058284 -.0272261 .0155693 

h-1 -1.132 18 .272 -.0086958 -.0248301 .0074385 

h 2.312 18 .033 .0405505 .0037026 .0773984 

h+1 .721 18 .480 .0069795 -.0133598 .0273188 

h+2 -.885 18 .388 -.0192142 -.0648478 .0264194 

h+3 .061 18 .952 .0034111 -.1134481 .1202702 

h+4 -3.554 18 .002 -.2420463 -.3851401 -.0989525 

h+5 -1.816 18 .086 -.0696553 -.1502181 .0109076 

h+6 -1.863 18 .079 -.0679379 -.1445526 .0086768 

h+7 1.567 18 .135 .0132158 -.0045072 .0309388 

h+8 -.819 18 .423 -.0249163 -.0888051 .0389725 

h+9 -.198 18 .846 -.0017837 -.0207555 .0171882 

h+10 -1.182 18 .253 -.0238337 -.0662047 .0185374 

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2011 

 

Tabel 5 menyajikan ringkasan hasil pengujian hipotesis kandungan informasi pada 

pengumuman stock split dengan rasio split 1:2 dilihat dari nilai abnormal return untuk 

sepuluh hari sebelum pengumuman stock split dan sepuluh hari setelah pengumuman 

stock split dengan rasio split 1:2 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan one sample test dengan tingkat 

signifikansi (α) sebesar 5%. Pengujian kandungan informasi dilihat dari nilai abnormal 

return yang signifikan selama event period, yaitu 10 hari sebelum pengumuman samapi 

dengan 10 hari setelah pengumuman stock split dengan rasio split 1:2. Dari hasil 

pengujian yang dapat dilihat pada tabel 5.5 menunjukkan abnormal return pada 21 hari 
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selama event period tetapi tidak semuanya signifikan, hal ini menunjukkan bahwa pasar 

tidak bereaksi signifikan terhadap pengumuman stock split dengan rasio split 1:2 yang 

diberikan pasar modal. Abnormal return yang signifikan pada α sebesar 5% muncul pada 

H0 dan H+4 atau hari saat pengumuman dan empat hari sesudah pengumuman stock split 

dengan rasio split 1:2, dimana pada H0 dan H+4 investor bereaksi positif dan negatif. 

 

Uji Hipotesis 3 

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian adalah terdapat perbedaan return 

saham perusahaan yang mengumumkan stock split dengan rasio split 1:5 dibandingkan 

return saham perusahaan yang mengumumkan stock split dengan rasio split 1:2. 

Hipotesis ini akan diuji dengan menggunakan Independent Sample Test. Hasil pengujian 

Independent Sample Test untuk perusahaan yang mengumumkan stock split dengan rasio 

split 1:5 dan perusahaan yang mengumumkan stock split dengan rasio split 1:2 dilihat dari 

nilai rata-rata abnormal returnnya (AAR) secara ringkas disajikan pada tabel 6 di bawah 

ini: 

Tabel 6 

Hasil Independent Samples Test Average Abnormal Return  

Perusahaan Yang Melakukan Stock Split Dengan Rasio Split 1:5 dan 1:2 

  

Independent Samples Test 

   

Levene's 

Test for 

Equality 

of 

Variances t-test for Equality of Means 

    F Sig. t df 

Sig.  

(2-tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

                  Lower Upper 

AAR Equal variances 
assumed .740 .395 -.408 40 .685 -.0115519 .02830603 -.06876053 .04565672 

  Equal variances 
not assumed 

    -.408 
33.5

04 
.686 -.0115519 .02830603 -.06910810 .04600429 

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2011 
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Hasil pengujian Independent Samples Test untuk menguji apakah terdapat 

perbedaan return saham dari perusahaan yang mengumumkan stock split dengan rasio 

split 1:5 dibandingkan return saham dari perusahaan yang mengumumkan stock split 

dengan rasio split 1:2. Pada Levene’s Test menunjukkan bahwa F hitung untuk Average 

Abnormal Return signifikan pada α = 5% (sig.=0,395>0,05) sehingga kedua kelompok 

memiliki varian yang sama. Pada tabel didapati nilai t hitung menunjukkan sebesar -

0,408. Oleh karena nilai probabilitas 0,685>0,05, maka tidak ada perbedaan antara return 

saham perusahaan yang melakukan pengumuman stock split dengan rasio split 1:5 dan 

1:2. Hipotesis yang menyatakan ada perbedaan return saham perusahaan yang melakukan 

pengumuman stock split 1:5 dengan return saham perusahaan yang melakukan 

pengumuman stock split 1:2 ditolak, dan tidak terbukti kebenarannnya.  

 

Uji Hipotesis 4 

Pendekatan yang digunakan untuk melakukan analisis hipotesis (4) adalah 

melakukan uji beda untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata Trading 

Volume Activity (ATVA) perusahaan yang mengumumkan stock split dengan rasio split 

1:5 dibandingkan perusahaan yang mengumumkan stock split dengan rasio split 1:2. 

Sebagai langkah awal metode analisis ini adalah dengan mendeskripsikan rata-rata 

Trading Volume Activity untuk ke-33 perusahaan sampel yang terpilih pada periode 

setelah pengumuman stock split. Empat belas perusahaan melakukan stock split dengan 

rasio split 1:5 dan sembilan belas perusahaan melakukan stock split dengan rasio split 1:2. 

Volume perdagangan diproksi pada Trading Volume Activity yang diperoleh dari 

jumlah saham yang diperdagangkan pada saat t dibagi dengan jumlah saham yang beredar 

pada saat t. Setelah diketahui rata-rata Trading Volume Activity seluruh sampel pada 

perusahaan yang melakukan stock split dengan rasio split 1:5 dan perusahaan yang 
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melakukan stock split dengan rasio split 1:2, selanjutnya dilakukan uji Independent 

Samples Test dan hasilnya dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini: 

 

Tabel 7 

Hasil Uji Statistik Rata-Rata Trading Volume Activity 

Perusahaan Yang Mengumumkan Stock Split Dengan Rasio Split 1:5 dan 1:2 

Independent Samples Test 

   

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

    F Sig. t df 

Sig.  

(2-

taile

d) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

                  Lower Upper 
ATVA Equal 

variances 

assumed 

6.648 .012 -16.563 60 .000 -.0029803 .00017994 -.00334026 -.00262039 

  Equal 

variances 
not 

assumed 

    -16.563 46.880 .000 -.0029803 .00017994 -.00334234 -.00261830 

    Sumber: Data Sekunder Diolah, 2011 

 

Hasil pengujian Independent Samples Test untuk menguji apakah terdapat 

perbedaan likuiditas saham dari perusahaan yang mengumumkan stock split dengan rasio 

split 1:5 dibandingkan likuiditas saham dari perusahaan yang mengumumkan stock split 

dengan rasio split 1:2. Pada Levene’s Test menunjukkan bahwa F hitung untuk Average 

Trading Volume Activity signifikan pada α = 5% (sig = 0,012<0,05) sehingga kedus 

kelompok memiliki varian yang tidak sama. Pada tabel didapati nilai t hitung 

menunjukkan sebesar -16,563. Oleh karena nilai probabilitas 0,000<0,05, maka ada 

perbedaan antara likuiditas saham antara perusahaan yang mengumumkan stock split 

dengan rasio split 1:5 dan 1:2.  

Group Statistics 

 STOK2 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

ATV

A 

   stok 15 
31 .0018987 .00048617 .00008732 

     stok 12 31 .0048790 .00087600 .00015733 
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Dan hipotesis yang menyatakan terdapat perbedaan likuiditas saham perusahaan 

yang melakukan pengumuman stock split dengan rasio split 1:5 dibandingkan likuiditas 

saham perusahaan yang melakukan pengumuman stock split dengan rasio split 1:2 

diterima karena nilai rata-rata  likuiditas saham perusahaan yang melakukan 

pengumuman stock split dengan rasio split 1:2 lebih besar dibandingkan perusahaan yang 

melakukan pengumuman stock  split 1:5. 

 

b. Interpretasi Data Penelitian  

Interpretasi data hasil penelitian didasarkan pada uji one-sample t-test untuk 

menguji hipotesis tentang reaksi pasar perusahaan yang mengumumkan stock split 

dengan rasio split 1:5 dan rasio split 1:2  serta uji independent samples t-test untuk 

menguji hipotesis tentang return saham antara perusahaan yang mengumumkan stock 

split dengan rasio split 1:5 dibandingkan perusahaan yang mengumumkan stock split 

dengan rasio split 1:2 serta volume perdagangan antara perusahaan yang mengumumkan 

stock split dengan rasio split 1:5 dibandingkan perusahaan yang mengumumkan stock 

split dengan rasio split 1:2. 

Penelitian ini mencoba untuk menganalisis kandungan informasi dari pengumuman 

stock split dengan rasio split 1:5, menganalisis kandungan informasi dari pengumuman 

stock split dengan rasio split 1:2, menganalisis perbedaan return saham perusahaan yang  

mengumumkan stock split dengan rasio split 1:5 dan rasio split 1:2, serta menganalisis 

perbedaan volume perdagangan antara perusahaan yang  melakukan  stock split dengan 

rasio split 1:5 dan rasio split 1:2 yang listed dan terdaftar di BEI periode 2004-2008. 
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Uji Reaksi Pasar Terhadap Pengumuman Stock Split Dengan Rasio Split 1:5 

Reaksi pasar dilihat dari nilai rata-rata abnormal return pada periode pengamatan. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan, untuk menguji kandungan informasi dari 

pengumuman stock split dengan rasio split 1:5, sampel digunakan sebanyak 14 

perusahaan yang mengumumkan stock split dengan rasio split 1:5. Hasil yang didapat 

adalah pasar bereaksi terhadap pengumuman stock split dengan rasio split 1:5, ini 

dikarenakan karena muatan informasi pengumuman stock split dengan rasio split 1:5 

bermakna bagi pasar. 

Dengan melihat rata-rata abnormal return saham di seputar pengumuman stock 

split dengan rasio split 1:5, menunjukkan bahwa selama H-10 hingga H+10 secara 

kumulatif tidak diperoleh adanya reaksi yang signifikan dari investor. Meskipun demikian 

jika ditinjau untuk setiap harinya, diperoleh selama satu hari di seputar pengumuman 

stock split dengan rasio split 1:5, terdapat reaksi yang signifikan dari investor yaitu tepat 

pada H+4 investor bereaksi negatif terhadap pengumuman tersebut. Hasil ini 

menunjukkan bahwa pengumuman stock split dengan rasio split 1:5 memberikan reaksi 

yang singkat terhadap investor yang hanya satu hari, yaitu berupa reaksi negatif. Hasil 

penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pilotte (1997), 

Masse, et al (1997) dan Krieger dan Peterson (2009). Penelitian terdahulu yang paling 

spesifik mendukung hasil penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh  

Kurniawati (2003), pada penelitian ini menghasilkan kesimpulan stock split mempunyai 

kandungan informasi yang secara statistik direspon negatif tetapi direspon signifikan oleh 

pasar di sekitar tanggal pengumuman stock split.  

Signifikansi rata-rata abnormal return negatif memiliki arti bahwa pengumuman 

stock split memiliki kandungan informasi yang dinilai negatif (bad news) oleh pasar 

sehingga pasar memberikan respon yang negatif terhadap pengumuman tersebut, atau 
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dengan kata lain pasar menanggapi pengumuman stock split sebagai suatu berita yang 

buruk. Reaksi pasar negatif ini juga bisa disebabkan karena investor masih meragukan 

kinerja perusahaan yang melakukan stock split di masa mendatang. 

 

Uji Reaksi Pasar Terhadap Pengumuman Stock Split Dengan Rasio Split 1:2 

Reaksi pasar dilihat dari nilai rata-rata abnormal return pada periode pengamatan. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan, untuk menguji kandungan informasi dari 

pengumuman stock split dengan rasio split 1:2, sampel digunakan sebanyak 19 

perusahaan yang mengumumkan stock split dengan rasio split 1:2. Hasil yang didapat 

adalah pasar bereaksi terhadap pengumuman stock split dengan rasio split 1:2, ini 

dikarenakan karena muatan informasi pengumuman stock split dengan rasio split 1:2 

bermakna bagi pasar.  

Dengan melihat rata-rata abnormal return saham di seputar pengumuman stock 

split dengan rasio split 1:2, menunjukkan bahwa selama H-10 hingga H+10 secara 

kumulatif tidak diperoleh adanya reaksi yang signifikan dari investor. Meskipun demikian 

jika ditinjau untuk setiap harinya, diperoleh selama dua hari di seputar pengumuman 

stock split dengan rasio split 1:2, terdapat reaksi yang signifikan dari investor yaitu tepat 

pada H0 dan H+4 investor bereaksi positif dan negatif terhadap pengumuman tersebut. 

Hasil ini menunjukkan bahwa pengumuman stock split dengan rasio split 1:2 memberikan 

reaksi yang singkat terhadap investor yang hanya dua hari, yaitu berupa reaksi positif dan 

reaksi negatif. Hasil ini menunjukkan bahwa pengumuman stock split dengan rasio split 

1:2 memberikan reaksi yang singkat terhadap investor yang hanya satu hari, yaitu berupa 

reaksi negatif.  

Respon pasar yang positif pada saat pengumuman stock split disebabkan karena 

investor tidak mengetahui berita mengenai pengumuman stock split tersebut atau hal ini 
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disebabkan tidak adanya asimetri informasi, dimana investor tidak mengetahui terlebih 

dahulu informasi yang ada di perusahaan yang melakukan stosk split. Selain itu bisa juga 

disebabkan karena harga saham setelah stock split mengalami perubahan yang sangat 

cepat, menyebabkan refleksi kepercayaan terhadap perusahaan di masa yang akan datang 

tidak diragukan. Signifikansi rata-rata abnormal return negatif memiliki arti bahwa 

pengumuman stock split memiliki kandungan informasi yang dinilai negatif (bad news) 

oleh pasar sehingga pasar memberikan respon yang negatif terhadap pengumuman 

tersebut, atau dengan kata lain pasar menanggapi pengumuman stock split sebagai suatu 

berita yang buruk. Reaksi pasar negatif ini juga bisa disebabkan karena investor masih 

meragukan kinerja perusahaan yang melakukan stock split di masa mendatang. Pada Ho 

investor bereaksi positif menunjukkan bahwa persepsi sesuai dengan signaling theory  

dan pada H+4 investor bereaksi negatif menunjukkan terjadi respon pembalikan dari Ho, 

karena over reaksi investor pada Ho. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pilotte 

(1997), Masse, et al (1997), Krieger dan Peterson (2009). Penelitian terdahulu yang 

paling spesifik mendukung hasil penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Kurniawati (2003), pada penelitiann ini menghasilkan kesimpulan stock split mempunyai 

kandungan informasi yang secara statistik direspon negatif tetapi direspon signifikan oleh 

pasar di sekitar tanggal pengumuman stok split.  

 

Perbedaan Return Saham Antara Perusahaan Yang Mengumumkan Stock Split 

Dengan Rasio Split 1:5 dan Rasio Split 1:2 

Pengujian terhadap perbedaan return saham antara average abnormal return 

perusahaan yang mengumumkan stock split dengan rasio split 1:5 dan 1:2 pada periode 

pengamatan. Berdasarkan analisis yang dilakukan menggunakan independent samples t-
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test terhadap average abnormal return, hasil yang diperoleh adalah tidak ada perbedaan 

return saham perusahaan yang melakukan pengumuman stock split dengan rasio split 1:5 

dengan return saham perusahaan yang melakukan pengumuman stock split dengan rasio 

split 1:2. 

Dari segi teoritis, yaitu ditinjau dari signaling theory, yang menyatakan bahwa 

signaling theory berkaitan dengan terdapatnya asimetri informasi antara manajer dan 

investor, manajer dapat menggunakan pemecahan saham untuk memberikan sinyal positif 

kepada pasar tentang ekspektasinya di masa depan. Brennan dan Hughes, (1991) 

berasumsi bahwa investor hanya berinvestasi pada saham yang benar-benar diketahui 

dengan pasti segala sesuatunya (know about). Aktivitas pemecahan saham yang dilakukan 

oleh perusahaan akan diinterpretasikan oleh investor sebagai sinyal bahwa manajer 

memiliki informasi yang menguntungkan. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya 

abnormal return yang signifikan di sekitar pengumuman split. Melalui penelitian ini, 

diperoleh hasil yang berbeda, yaitu tidak ada perbedaan return saham perusahaan yang 

mengumumkan stock split dengan rasio split 1:5 dibandingkan return saham perusahaan 

yang mengumumkan stock split dengan rasio split 1:2 pada periode penelitian.  

Efisiensi pasar modal sangat berkaitan dengan persebaran informasi yang terdapat 

di pasar modal, serta seberapa cepat informasi tersebut diserap dan mendapatkan 

feedback dari investor karena informasi tersebut diperlukan untuk mengambil keputusan 

investasi, sehingga semakin cepat pasar modal melakukan reaksi terhadap informasi baru, 

maka efisien pula pasar modal tersebut (Hendrawaty, 2007). Pada hasil pengujian 

terhadap hipotesis 3, tidak ada perbedaan antara abnormal return saham antara 

perusahaan yang mengumumkan stock split berdasarkan rasio split 1:5 dengan rasio split 

1:2, menunjukkan bahwa investor di Indonesia tidak memberikan feedback yang cepat 

terhadap informasi yang diterimanya atau investor menganggap bahwa peristiwa 
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pemecahan saham bukanlah good news, sehingga tidak mengubah preferensi investor 

terhadap keputusan investasinya. Dan berdasarkan data penelitian, perusahaan yang 

melakukan stock split dengan rasio split 1:5, setelah dilakukan split sebagian besar harga 

sahamnya masih lebih tinggi dibandingkan harga saham perusahaan yang melakukan 

stock split dengan rasio split 1:2, dengan harga saham terendah Rp. 836,643 dan harga 

saham tertinggi Rp. 3.873,- setelah perusahaan melakukan stock split dengan rasio split 

1:5 dan harga saham terendah Rp 968,951 dan harga saham tertinggi Rp. 1.911,45 setelah 

perusahaan melakukan stock split dengan rasio split 1:2. Sehingga rata-rata harga saham 

perusahaan yang melakukan stock split dengan rasio split 1:5 lebih besar daripada rata-

rata harga saham perusahaan yang melakukan stock split dengan rasio split 1:2, yaitu 

rata-rata harga saham perusahaan yang melakukan stock split dengan rasio split 1:5 = 

1.759,493 dan rata-rata harga saham perusahaan yang melakukan stock split dengan rasio 

split  1:2 = 1.319,671. (Lampiran 7 dan 8) 

Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Pavabutr dan Sirodom (2008), Yogue, et al (2009), Kringer dan Peterson (2009), 

yang membuktikan bahwa split factor lebih besar daripada yang diharapkan, akan 

investor interpretasikan split sebagai signal dari the permanent character of past earnings 

dan saham-saham dengan high split factors mempunyai post-split adjusted price 

performance lebih baik. 

 

Perbedaan Volume Perdagangan Antara Perusahaan Yang Mengumumkan Stock 

Split Dengan Rasio Split 1:5 dan Rasio Split 1:2 

Pengukuran tingkat likuiditas saham dengan menggunakan trading volume activity 

didapati bahwa terdapat perbedaan trading volume activity perusahaan yang melakukan 

stock split dengan rasio split 1:5 dibandingkan trading volume activity perusahaan yang 
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melakukan stock split dengan rasio split 1:2. Sehingga mempengaruhi volume penjualan 

saham perusahaan stock split.  

Dari segi teoritis, yaitu ditinjau dari trading range theory, yang menyatakan bahwa 

dengan melakukan pemecahan saham, saham akan menjadi likuid setelah pengumuman 

saham sehingga akan semakin banyak investor yang mampu bertransaksi atau terjadi 

peningkatan volume perdagangan (yang diproksi pada TVA) terbukti. Hasil penelitian 

membuktikan bahwa peristiwa pemecahan saham mengakibatkan perbedaan TVA 

signifikan pada perusahaan yang mengumumkan stock split berdasarkan rasio split 1:5 

dengan rasio split 1:2. Adanya reaksi pasar yang signifikan setelah pengumuman 

pemecahan saham merefleksikan bahwa investor menganggap bahwa peristiwa 

pemecahan saham adalah good news, sehingga terjadi perbedaan volume perdagangan 

saham yang signifikan pada perusahaan yang mengumumkan stock split berdasarkan 

rasio split 1:5 dengan rasio split 1:2. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan trading range theory yang menyatakan bahwa 

stock split yang dilakukan karena perusahaan ingin agar harga saham tetap dalam rentang 

optimal penjualan. Dengan demikian stock split akan berdampak pada peningkatan 

likuiditas saham sebagai akibat harga yang rendah. Hasil penelitian ini tidak mendukung 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Easley, et al (2001), Pavabutr dan Sirodom 

(2008) yang menyatakan bahwa saham-saham dengan high split factors mempunyai 

lower trade bid-ask spreads. Penemuan ini mendukung the trading range hypothesis of 

stock splits. 

 

 

 

 



34                                                                               Media Mahardhika Vol. 11 No. 2 Januari 2013 

5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Simpulan 

1.  Terbukti bahwa terdapat reaksi pasar pada pengumuman stock split dengan rasio split 

1:5 dilihat dari nilai abnormal return yang signifikan 4 hari setelah pengumuman. 

Sedangkan untuk pengumuman stock split dengan rasio split 1:2 terdapat reaksi yang 

signifikan dilihat dari nilai abnormal return yang signifikan pada saat pengumuman 

dan 4 hari sesudah pengumuman untuk periode 2004-2008. Hasil penelitian ini 

didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pilotte (1997), Masse, et al 

(1997), Krieger dan Peterson (2009). Menurut penelitian terdahulu dikemukakan 

bahwa pasar bereaksi terhadap stock split karena adanya informasi laba sehubungan 

dengan pengumuman stock split. Penelitian terdahulu yang paling spesifik 

mendukung hasil penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati 

(2003), dimana pada penelitian ini menghasilkan kesimpulan stock split mempunyai 

kandungan informasi yang secara statistik direspon negatif tetapi direspon signifikan 

oleh pasar di sekitar tanggal pengumuman stok split.  

2.  Tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return pengumuman stock split dengan 

rasio split 1:5 dengan pengumuman stock split dengan rasio split 1:2. Hasil penelitian 

ini tidak mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pavabutr dan 

Sirodom (2008), Yogue, et al (2009), Krieger dan Peterson (2009), yang 

membuktikan bahwa split factor lebih besar daripada yang diharapkan, oleh investor 

diinterpretasikan split sebagai signal dari the permanent character of past earnings 

dan saham-saham dengan high split factors mempunyai post-split adjusted price 

performance lebih baik. 

3.  Terdapat perbedaan rata-rata Trading Volume Activity pengumuman stock split dengan 

rasio split 1:5 dengan pengumuman stock split dengan rasio split 1:2. Hasil penelitian 
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ini sesuai dengan trading range theory yang menyatakan bahwa peristiwa pemecahan 

saham akan menyebabkan meningkatnya volume perdagangan atau meningkatnya 

likuiditas akibat harga yang lebih menarik bagi investor. Hasil ini mengindikasikan 

bahwa peristiwa pemecahan saham mengakibatkan volume perdagangan berubah 

secara signifikan setelah perusahaan melakukan stock split.  Hasil penelitian ini tidak 

mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Easley et al (2001), Pavabutr 

dan Sirodom (2008) yang menyatakan bahwa saham-saham dengan high split factors 

mempunyai lower trade bid-ask spreads. Penemuan ini mendukung the trading range 

hypothesis of stock splits. 

 

Rekomendasi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat disampaikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Investor dapat menginterpretasikan stock split berdasarkan rasio split sebagai 

bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi, tetapi investor juga 

harus lebih selektif dalam membeli saham setelah dilakukannya stock split. 

2. Metode untuk mencari abnormal return dalam penelitian ini menggunakan 

market adjusted model yang mungkin saja kurang akurat untuk menaksir 

abnormal return yang sesungguhnya. Oleh karena itu dapat digunakan metode 

selain market adjusted model (dapat digunakan mean-adjusted model atau market 

model) pada penelitian selanjutnya. 

3. Bagi perusahaan akan lebih baik mengeluarkan kebijakan stock split pada saat 

harga saham dinilai terlalu tinggi agar harga saham tetap dalam rentang optimum 

penjualan. Dengan pengumuman stock split yang dilakukan maka perusahaan 
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akan memperoleh manfaat lain berupa kenaikan tingkat likuiditas saham 

perusahaan. 

4. Karena penelitian ini dilakukan dalam kondisi perekonomian dan politik berubah-

ubah maka sebaiknya penelitian selanjutnya diharapkan mempertimbangkan 

beberapa hal diantaranya seperti inflasi, tingkat suku bunga, dividen per saham, 

memperbanyak sampel penelitian agar hasil yang diperoleh lebih signifikan, serta 

menambah kriteria-kriteria sampel yang diteliti. 
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