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ABSTRAK 

ANALISIS PERBEDAAN HARGA SAHAM, VOLATILITAS HARGA 

SAHAM, DAN AKTIVITAS VOLUME PERDAGANGAN SAHAM, 

SEBELUM DAN SESUDAH PERISTIWA PENGUMUMAN STOCK SPLIT 

 

Oleh: 

Heinriz Liyaputra 

0310230068 

 

DosenPembimbing: 

Dra. Arum Prastiwi, M.Si, Ak. 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan harga 

saham sebelum dan sesudah stock split, apakah terdapat perbedaan volatilitas 

harga saham sebelum dan sesudah stock split, dan apakah terdapat perbedaan 

aktivitas volume perdagangan sebelum dan sesudah stock split. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data yang telah dikumpulkan berupa 

harga saham, jumlah saham yang beredar, dan volume perdagangan. Dari data 

yang diperoleh tersebut selanjutkan dilakukan perhitungan untuk mengetahui 

rata-rata harga saham, volatilitas harga saham, dan aktivitas volume 

perdagangan pada masing-masing perusahaan yang melakukan stock split di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 yaitu sebanyak 36 

perusahaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

analisis deskriptif dan analisis statistik.  

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata harga 

saham yang signifikan antara sebelum dan sesudah pengumuman stock split. 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan volatlitas 

harga saham dan aktivitas volume perdagangan saham yang signifikan antara 

sebelum dan sesudah pengumuman stock split. 

 

Kata kunci: Stock Split, Likuiditas, Harga Saham, Volatilitas, Aktivitas Volume 

Perdagangan 
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF STOCK PRICE, STOCK PRICE VOLATILITY, AND 

TRADING VOLUME ACTIVITY, BEFORE AND AFTER STOCK 

SPLIT’S ANNOUNCEMENT EVENT 

 

By: 

Heinriz Liyaputra 

0310230068 

 

Advisor Lecturer: 

Dra. Arum Prastiwi, M.Si, Ak. 
 

 

The research examines if there any difference of stock price, stock price volatility, 

and trading volume activity between the days before and days after stock split’s 

announcement event. The research using quantitative method. Data that were 

collected are stock price, volume of share listed, and trading volume. Data are 

used to calculate means of stock price, stock price volatility, and trading volume 

activity of each company that announce stock split at Indonesian Stock Exchange 

in 2003 until 2006 in which there are 38 companies. Analitycal Techniques that 

are used in this research including descriptive analysis and statistic analysis. 

 

The results show that there is a significant stock price means difference between 

the days before and days after stock split announcement. The results also show 

that there is no significant stock price volatility difference nor trading volume 

activity difference between the days before and days after stock split 

announcement.  

Keywords: Stock Split, Likuidity, Stock Price, Volatility, Trading Volume 

Activity 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Penelitian 

 Menurut Sunariyah (1997: 3) pasar modal adalah suatu pasar yang 

disiapkan guna memperdagangkan sahan-saham, obligasi-obligasi dan sejenis 

surat berharga lainya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek baik itu 

pemerintah ataupun swasta. Pasar modal merupakan tempat bagi perusahaan 

untuk menghimpun dana yang berfungsi untuk membiayai secara langsung 

kegiatan perusahaan, dimana masyarakat diikutsertakan secara langsung 

didalamnya. Masyarakat yang diikutsertakan secara langsung adalah masyarakat 

yang menanamkan dananya ke dalam suatu perusahaan, dengan cara membeli 

saham dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Irfana, 2008).  

Pasar modal di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup besar. Hal ini 

tampak dari semakin bertambahnya perusahaan go public yang terdaftar di bursa 

saham serta semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang mulai masuk ke dunia 

pasar modal.   

 Menurut Ewijaya dan Indriantoro (1999) salah satu faktor yang 

mempengaruhi permintaan dan penawaran saham adalah harga saham. Bila saham 

dinilai terlalu tinggi oleh pasar, maka jumlah permintaanya akan berkurang. 

Sebaliknya, jika pasar menilai bahwa 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 
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penawaran kembali akan berlaku, dan sebagai konsekuensinya, harga saham yang 

tinggi tersebut akan menurun sampai tercipta posisi keseimbangan yang baru. 

 Lorie et. al. (1985) dalam Sutrisno dkk. (2000) menyatakan bahwa harga 

saham adalah harga yang dibentuk dari interaksi para penjual dan pembeli saham 

yang dilatar belakangi oleh harapan mereka terhadap profit perusahaan. Untuk itu 

investor memerlukan informasi yang berkaitan dengan pembentukan harga saham 

tersebut dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Informasi 

dapat mengurangi ketidakpastian yang terjadi sehingga keputusan yang diambil 

diharapkan dapat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

 Dalam pasar modal, investor dapat memperoleh informasi tersedia 

dipublik maupun informasi pribadi (privat). Salah satu informasi yang dapat 

diperoleh adalah pengumuman stock split, yaitu suatu aktivitas yang dilakukan 

oleh perusahaan go public untuk mengubah jumlah saham yang beredar. Stock 

split adalah memecah selembar saham menjadi n lembar saham. Nilai nominal 

perlembar saham adalah 1/n dari harga sebelumnya. Stock split dilakukan oleh 

para manajer perusahaan untuk menata kembali harga pasar saham. Semakin 

besarnya kepemilikan saham dan jumlah transaksi dapat meningkatkan likuiditas 

setelah stock split. Jumlah pemegang saham menjadi semakin bertambah banyak 

setelah stock split. Kenaikan jumlah pemegang saham ini disebabkan oleh 

penurunan harga, Volatilitas harga saham yang menjadi semakin besar juga 

menarik investor untuk memperbanyak jumlah saham yang dipegang. Dengan 

demikian peningkatan likuiditas ini disebabkan oleh semakin banyaknya investor 

yang menjual dan membeli saham.  
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 Latar belakang penelitian ini adalah bahwa selama ini penelitian secara 

umum menghasilkan banyak sekali pendapat yang berbeda mengenai stock split, 

tetapi pada dasarnya pendapat tersebut dapat dibedakan menjadi dua kelompok. 

Kelompok pertama menyatakan bahwa stock split hanya merupakan perubahan 

yang bersifat kosmetik. Menurut Ewijaya dan Indriantoro (1999), stock split 

merupakan upaya pemolesan saham agar lebih menarik bagi investor sekalipun 

tidak meningkatkan kemakmuran investor. Menurut Jogiyanto (2003:416) 

pemecahan saham tidak memiliki nilai ekonomis tetapi perusahaan masih 

melakukannya karena alasan yang berhubungan dengan likuiditas saham. 

Perusahaan yang melakukan stock split akan membuat harga sahamnya menjadi 

rendah sehingga akan menarik investor, hal ini akan menyebabkan bertambahnya 

jumlah pemegang saham setelah pengumuman split (post split). Kelompok kedua 

menyatakan bahwa stock split dapat mempengaruhi keuntungan pemegang saham, 

resiko saham dan sinyal yang diberikan kepada pasar (Sutrisno dkk., 2000).    

Menurut Brennan dan Copeland (1998) dalam Sutrisno dkk. (2000), split 

dapat memberikan sinyal yang informatif mengenai prospek perusahaan yang 

menguntungkan, aktivitas split memberikan sinyal yang mahal terhadap informasi 

manager karena biaya perdagangan tergantung pada besarnya harga saham 

dimana kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang negatif. Apabila aktivitas 

split dapat meningkatkan biaya likuiditas kepada investor, maka split 

menunjukkan sinyal yang valid. Hal ini didukung oleh Brennan dan Hughes 

(1986) dalam Sutrisno dkk., (2000) dimana menurut mereka semakin tinggi 

tingkat komisi saham dengan semakin rendahnya harga saham menimbulkan 
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bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan perusahaan akibat split. Tingkat 

komisi saham yang semakin tinggi merupakan daya tarik bagi broker untuk 

melakukan analisis setepat mungkin agar harga saham berada pada tingkat 

perdagangan yang optimal serta mampu memberikan informasi yang 

menguntungkan bagi perusahan dan investor. 

 Penelitian mengenai pengaruh stock split terhadap harga saham dilakukan 

oleh Sutrisno dkk. (2000). Penelitian tersebut meneliti perusahaan yang 

melakukan stock split selama periode Juli 1995-Juli 1997 dengan kriteria sampel 

saham yang aktif diperdagangkan selama minimal sepuluh hari perdagangan dan 

perusahaan hanya mengeluarkan kebijakan stock split selama periode Juli 1995-

Juli 1997. Temuan yang diperoleh adalah bahwa terdapat perbedaan harga saham 

yang signifikan antara sebelum dan setelah stock split. Temuan tersebut 

mendukung penelitian Ewijaya dan Indriantoro (1999) serta penelitian Fatmawati 

dan Asri (1999). Hasil ini didukung oleh penelitian Setiyanto (2006) namun 

bertentangan dengan penelitian Irmansyah (2003) yang menyatakan tidak ada 

perbedaan harga saham yang signifikan sebelum dan sesudah stock split.  

Penelitian mengenai pengaruh stock split terhadap Volatilitas dilakukan 

oleh Sutrisno dkk. (2000) yang menggunakan varians sebagai proksinya. Temuan 

yang diperoleh dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan varians yang signifikan antara sebelum dan setelah stock split. Temuan 

tersebut didukung dengan penelitian Rahayu (2006) yang menunjukkan bahwa 

tidak terdapat perbedaan volatilitas yang signifikan antara sebelum dan setelah 

stock split. 
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Penelitian mengenai pengaruh stock split terhadap aktivitas volume 

perdagangan dilakukan oleh Fardina (2009). Penelitian tersebut meneliti 

perusahaan manufaktur yang melakukan stock split antara tahun 2002-2007 

dengan sampel perusahaan yang hanya mengeluarkan kebijakan stock split selama 

periode pengamatan 11 hari. Temuan yang diperoleh dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan aktivitas volume perdagangan yang 

signifikan antara sebelum dan setelah stock split. Temuan tersebut mendukung 

penelitian Hasil penelitian Copeland (1979) dan Conroy, et al. (1990) dalam 

Kurniawati (2003), Fatmawati dan Asri (1999), Sutrisno dkk. (2000), Setyanto 

(2006), Rahayu (2006), Hamida (2007), Safitri (2007), Zendy (2007), dan Irfana 

(2008). Hasil temuan ini bertentangan dengan penelitian Murray (1985) dalam 

Kurniawati (2003), Kurniawati (2003), Sukardi (2003), Wijanarko (2003), 

Augustina (2005), Rahayu (2007), dan Hidayah (2007) yang menyatakan bahwa 

tidak ada perbedaan volume perdagangan yang signifikan sebelum dan sesudah 

stock split.  

 Penelitian ini merupakan replikasi dari gabungan penelitian Sutrisno dkk. 

(2000) dan penelitian Fardina (2009), perbedaan penelitian ini dengan kedua 

penelitian tersebut adalah: 

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh jenis 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian 

Fardina (2009) hanya menggunakan sampel jenis perusahaan manufaktur  

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga penelitiannya 

kurang dapat digeneralisasi. 
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2. Penelitian ini menggunakan harga saham, volatilitas saham, dan aktivitas 

volume perdagangan sebagai variabel yang diteliti. Penelitian Sutrisno 

dkk. (2000) menggunakan harga saham, varians saham, volume  

perdagangan, bid-ask spread, dan abnormal return sebagai variabel yang 

diteliti. Penelitian Fardina (2009) menggunakan abnormal return dan 

aktivitas volume perdagangan sebagai variabel yang diteliti. Pengurangan 

variabel dilakukan di penelitian ini karena penelitian ini tidak untuk 

menguji signaling theory melainkan trading range theory sementara 

variabel-variabel yang dikurangi merupakan variabel untuk menguji 

signaling theory. 

 Dari latar belakang serta penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PERBEDAAN HARGA 

SAHAM, VOLATILITAS HARGA SAHAM, DAN AKTIVITAS VOLUME 

PERDAGANGAN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PERISTIWA 

PENGUMUMAN STOCK SPLIT ” 

 

I. 2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan atas harga saham sebelum dan sesudah 

peristiwa pengumuman stock split? 

2. Apakah terdapat perbedaan atas volatilitas harga saham sebelum dan 

sesudah peristiwa pengumuman stock split? 
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3. Apakah terdapat perbedaan atas aktivitas volume perdagangan sebelum 

dan sesudah peristiwa pengumuman stock split? 

 

I. 3 Tujuan penelitian 

  Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Memberikan bukti empiris adanya perbedaan harga saham yang signifikan 

sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman stock split.  

2. Memberikan bukti empiris adanya perbedaan volatilitas harga saham yang 

signifikan sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman stock split.  

3. Memberikan bukti empiris adanya perbedaan aktivitas volume perdagangan 

yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman stock split.  

 

I.4 Manfaat Penelitian 

I.4.1 Manfaat Teoritis 

 1. Bagi  kalangan akademisi. 

Menambah pengetahuan tentang reaksi pasar modal atas peristiwa stock 

split. 

2. Bagi Penelitian selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi dalam penelitian-

penelitian yang akan datang. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Investor dan Praktisi Pasar Modal. 

Sebagai salah satu sumber informasi dalam pengambilan keputusan 

investasi. 

2. Bagi dunia pendidikan 

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi dan 

memperkaya referensi bagi pembaca. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTHESIS 

 

2.1 Pasar Modal 

2.1.1 Pengertian Pasar Modal 

 Pasar modal adalah suatu pasar yang disiapkan guna memperdagangkan 

sahan-saham, obligasi-obligasi dan sejenis surat berharga lainya dengan memakai 

jasa para perantara pedagang efek baik itu pemerintah ataupun swasta (Sunaryah, 

1997: 3). Pasar modal mempunyai peran penting kegiatan ekonomi secara makro, 

dimana pasar modal dapat berperan sebagai alat untuk sumber daya ekononomi 

secara optimal. Perusahaan yang memerlukan dana memandang pasar modal 

sebagai alat untuk memperoleh dana yang lebih menguntungkan dibandingkan 

dengan modal yang diperoleh dari sektor perbankan. 

 Menurut Siamat (2001: 3), pasar modal dalam arti sempit adalah suatu 

tempat yang terorganisasi di mana efek-efek diperdagangkan atau biasanya 

disebut dengan Bursa Efek. Bursa efek adalah suatu sistem yang terorganisasi 

yang mempertemukan penjual dan pembeli Efek. Fungsi Bursa Efek ini antara 

lain adalah menjaga kuntinuitas pasar dan menciptakan harga efek yang wajar 

melalui mekanisme pasar. 

 Menurut kepres No. 60 Tahun 1980, pasar modal adalah Bursa yang 

merupakan sarana untuk mempertemukan penawar dan peminta dana jangka 

panjang dalam bentuk efek. Adapun pengaruh pasar modal secara umum 

tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1548/KMK/1990, yaitu 
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pasar modal adalah suatu sistem keuangan yang terorganisir, termasuk 

didalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga-lembaga perantara 

dibidang keuangan serta keseluruhan surat-surat berharga. 

 Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pasar 

modal adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran surat berharga. Di 

tempat ini, perusahaan yang menerbitkan surat berharga (emiten) dapat 

memperoleh pendanaan operasionalnnya dari para investor, sementara para 

investor dapat menginvestasikan kelebihan dananya ke dalam surat berharga yang 

diterbitkan oleh emiten. 

 

2.1.2 Jenis Pasar Modal 

Penjualan saham kepada masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa 

cara sesuai dengan bentuk pasar modal dimana sekuritasnya tersebut diperjual 

belikan. Beberapa jenis pasar modal antara lain : 

1. Pasar Perdana (Primary Market), adalah pasar dimana penerbit saham 

menawarkan saham  kepada investor selama waktu yang ditetapkan oleh 

perusahaan sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa pasar perdana adalah pasar bagi saham atau 

sekuritas lainnya yang pertama kali diterbitkan dan ditawarkan dalam pasar 

modal. Harga dipasar perdana ditentukan oleh emiten dan penjamin emisi 

berdasarkan analisis fundamental perusahaan yang bersangkutan. Hasil atau 

penjualan saham tersebut keseluruhannya masuk sebagai modal perusahaan. 
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2. Pasar sekunder (Secondary Market), didefinisikan sebagai perdagangan 

saham setelah melewati masa penawaran pada pasar perdana. Jadi pasar 

sekunder adalah pasar bagi saham dan sekuritas lainnya yang sudah ada dan 

sudah diperdagangkan dalam bursa efek yang secara luas. Harga saham 

dipasar sekunder ditentukan oleh permintaan dan penawaran dipengaruhi 

oleh dua faktor. Faktor pertama adalah faktor internal perusahaan, yaitu 

faktor yang berhubungan dengan kebijakan internal perusahaan beserta 

kinerja yang telah dicapai, misalnya besarnya dividen yang dibagi, kinerja 

manajemen perusahaan, prospek perusahaan dimasa yang akan datang dan 

sebagainya. Faktor kedua adalah faktor eksternal perusahaan, yaitu hal-hal 

yang diluar kemampuan perusahaan untuk mengendalikan antara lain yaitu 

terjadi gejolak politik, perubahan kebijakan moneter dan laju inflasi yang 

tinggi. Dibandingkan dengan perdagangan pasar perdana, perdagangan pasar 

sekunder mempunyai volume perdagangan yang jauh lebih besar. Namun 

demikian, hasil penjualan saham biasanya tidak lagi masuk sebagai modal 

perusahaan, melainkan masuk kedalam kas para pemegang saham. 

3. Pasar Ketiga (Third Market), merupakan pasar perdagangan surat berharga 

pada saat pasar sekunder tutup. Di Indonesia pasar ketiga ini disebut bursa 

paralel, dimana bursa paralel merupakan suatu sistem perdagangan efek yang 

terorganisir diluar bursa efek resmi dalam bentuk pasar sekunder yang diatur 

dan dilaksanakan oleh perserikatan perdagangan uang dan efek dengan 

diawasi dan dibina oleh BAPEPAM. Pasar ketiga tidak memiliki pusat lokasi 

perdagangan yang dinamakan Floor Trading (lantai bursa).  
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4.  Pasar keempat (Fourth Market), merupakan tempat perdagangan efek dimana 

pengalihan efek dari satu pemegang ke pemegang lainnya tidak melalui 

perantara untuk menghindari adanya komisi. Pasar keempat umum 

menggunakan jaringan komunikasi untuk melakukan transaksi dalam 

perdagangannya yang biasanya dilakukan dalam jumlah besar (Block Sale). 

Meskipun transaksi terjadi secara langsung antar investor namun transaksi 

block sale tersebut harus dilaporkan dan dicatat pada bursa efek.  

Pasar modal dapat pula dibedakan menurut proses penyelenggaraan 

transaksi antara pelaku pasar, yang terdiri dari : 

1. Pasar Spot, adalah pasar modal yang memperdagangkan sekuritas untuk 

diserahterimakan secara langsung. Artinya jika seseorang membeli sekuritas, 

maka pada saat itu juga akan menerima sekuritas yang dibeli tersebut. 

2. Pasar futures atau forward, adalah pasar modal dimana sekuritas akan 

diselesaikan dikemudian hari atau beberapa waktu sesuai dengan perjanjian. 

Proses transaksi memiliki perbedaan waktu antara terjadinya transaksi dan 

saat penyerahan harus dilakukan. Penyerahan sekuritas yang dibeli akan 

dilakukan dimasa yang akan datang. Karena adanya perbedaan waktu antara 

tanggal transaksi dengan penyerahan sekuritas, akan menimbulkan resiko 

kenaikan atau penurunan harga, resiko semacam ini harus dipertimbangkan 

oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. 

3. Pasar opsi, adalah pasar yang memperdagangkan hak opsi untuk menentukan 

pilihan terhadap saham atau obligasi. Pilihan tersebut berupa persetujuan hak 
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pemegang saham untuk membeli atau menjual dalam waktu tertentu. Hak 

opsi yang dimiliki pemegang saham hanya dapat dipergunakan dalam periode 

waktu tertentu. Dengan demikian apabila dalam periode tersebut tidak 

digunakan kesepakatan hak opsi tersebut dinyatakan batal demi hukum. 

 

2.1.3 Tujuan dan Fungsi Pasar Modal 

 Menurut keppres No 52 tahun 1976, keberadaan pasar modal di Indonesia 

mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1. Mempercepat proses perluasan pengikutsertaan masyarakat dalam 

pemilikan saham perusahaan-perusahaan swasta, untuk pemerataan 

pendidikan masyarakat. 

2. Lebih mengairahkan partisipasi masyarakat dalam pengarahan dan 

perhimpunan dana untuk digunakan secara produktif dalam pembiayaan 

nasional. 

Menurut Sunaryah (1997: 7-8) Fungsi pasar modal meliputi : 

1. Fungsi Tabungan. Surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal 

memberi jalan yang begitu murah dan mudah, tanpa resiko adanya 

penurunan nilai mata uang untuk menginvestasikan dana. 

2. Fungsi Kekayaan. Pasar modal adalah suatu cara untuk menyimpan 

kekayaan dalam jangka panjang dan pendek sampai dengan kekayaan 

tersebut dapat digunakan kembali. 
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3. Fungsi Likuiditas. Pasar Modal adalah pasar yang siap untuk melayani 

pemenuhan likuiditas para pemegang surat berharga. 

4. Fungsi Pinjaman. Pasar modal merupakan fungsi pinjaman untuk 

konsumsi atau investasi, dimana pinjaman dalam hal ini merupakan utang 

kepada masyarakat. Pasar modal bagi suatu perekonomian negara 

merupakan sumber pembiayaan pembangunan dari pinjaman yang 

dihimpun. 

 

2.1.4  Efisiensi Pasar Modal 

2.1.4.1 Pengertian dan Karakteristik Pasar Efisien  

Menurut Rahayu (2006) konsep pasar modal yang efisien (efficient capital 

markets) menjadi dominan pada tahun 1960-an di kalangan akademis, dimana 

pasar modal efisien sering dipergunakan dengan pengertian atau maksud yang 

berbeda-beda. Efisiensi pasar sendiri dapat dibedakan menjadi internal efficiency 

dan external efficiency. External efficiency menunjukkan bahwa pasar berada 

dalam keseimbangan sehingga keputusan perdagangan saham berdasarkan atas 

informasi yang tersedia di pasar tidak bisa memberikan tingkat keuntungan diatas 

tingkat keuntungan keseimbangan. Internal efficiency menunjukkan bahwa pasar 

modal bukan hanya memberikan harga yang “benar” tetapi juga memberikan 

berbagai jasa yang diperlukan oleh para pembeli dan penjual dengan biaya 

serendah mungkin.  

Secara formal pasar modal yang efisien didefinisikan sebagai pasar yang 

harga sekuritas-sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi yang relevan. 
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Semakin cepat informasi baru tercermin pada harga sekuritas, makin efisien pasar 

modal tersebut. Dengan demikian para pemodal sulit untuk memperoleh tingkat 

keuntungan di atas normal (Husnan, 1994: 214). Fama (1997) dalam Jogiyanto 

(2003: 370-376) mengatakan bahwa pasar modal efisien jika harga saham-

sahamnya mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan  

Menurut Foster (1986:301) dalam Rahayu (2006), pasar modal yang 

efisien difokuskan pada variabel pasar keseluruhan, seperti harga saham atau 

return sekuritas, dan bukannya pada perilaku individual. Tingkat harga sekuritas 

merupakan hasil dari sejumlah faktor-faktor ekonomi seperti tingkat suku bunga, 

inflasi dan pengharapan-pengharapan berkenaan dengan kondisi ekonomi. 

Kondisi-kondisi yang harus terpenuhi untuk mencapai pasar yang efisien adalah:  

1. Tidak adanya biaya transaksi dalam perdagangan saham.  

2. Seluruh informasi tersedia bagi para partisipan dalam pasar modal tenpa 

adanya biaya untuk mendapatkan informasi tersebut. 

3. Adanya pengharapan yang homogen dari semua investor mengenai dampak 

dari informasi yang tersedia.  

 

2.1.4.2 Bentuk-bentuk Efisiensi Pasar  

Pasar efisien dapat ditinjau dari sudut informasi saja dan disebut dengan 

efisiensi pasar secara informasi (informationally efficient market). Sedang pasar 

efisien dapat juga ditinjau dari sudut kecanggihan pelaku pasar dalam mengambil 

keputusan berdasarkan informasi yang tersedia dan disebut dengan efisiensi pasar 

secara keputusan (decisionally efficient market).  
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Ditinjau dari sisi informasi, efisiensi pasar modal dapat dibagi menjadi tiga 

kelompok yakni: 

1. Pasar modal dengan efisiensi lemah (weak form), adalah pasar modal  dimana 

harga-harga dan sekuritasnya sepenuhnya mencerminkan informasi yang ada 

pada catatan harga di waktu yang lalu. Dalam keadaan seperti ini pemodal 

tidak bisa meraih keuntungan di atas normal dengan menggunakan tradaing 

rules yang berdasarkan atas informasi harga di waktu yang lalu.  

2. Pasar modal dengan efisiensi setengah kuat (semistrong form), adalah pasar 

modal dimana harga-harga dari sekuritasnya bukan hanya mencerminkan 

harga-harga di waktu yang lalu, tetapi semua informasi yang dipublikasikan. 

Dalam keadaan seperti ini para pemodal tidak dapat memperoleh tingkat 

keuntungan di atas normal dengan memanfaatkan public information. 

3. Pasar modal dengan efisiensi kuat (strong form), adalah pasarr modal dimana 

harga sahamnya tidak hanya mencerminkan semua informasi yang 

dipublikasikan, tetapi juga informasi yang bisa diperoleh dari analisa 

fundamental tentang perusahaan dan perekonomian. Dalam keadaan seperti 

ini pasar modal akan seperti rumah leleng, dimana harga selalu wajar dan 

tidak ada investor yang mampu memperoleh perkiraan yang lebih baik 

tentang harga saham. 

 

2.1.5 Sejarah Pasar Modal Indonesia 

 Era pasar modal diindonesia dapat dibagi menjadi 6 periode. Periode 

pertama adalah periode jaman Belanda mulai tahun 1912 yang merupakan tahun 
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didirikannya pasar modal yang pertama. Periode kedua adalah periode orde lama 

yang dimulai pada tahu 1952. Periode ketiga adalah periode orde baru yang 

diaktifkannya kembali pasar modal pada tahun 1977. Periode keempat dimulai 

pada tahun 1988 adalah periode bangunnya pasar modal dari tidur yang panjang. 

Periode kelima adalah periode otomatisasi pasar modal mulai tahun 1995. Periode 

keenam adalah periode krisis moneter mulai bulan agustus 1997. (Jogiyanto, 

2003: 37 ).  

 Periode pertama pasar modal di Indonesia dimulai pada tanggal 14 

Desember 1912. Suatu asosiasi yang terdiri dari 13 broker diberi nama Belanda 

"Vereniging Voor Effecten Handel "didirikan dan merupakan cikal bakal pasar 

modal pertama di Indonesia. Selain di Jakarta pasar modal tersebut juga didirikan 

di Surabaya pada tanggal 1 Januari 1925 setelah berakhirnya perang dunia 

pertama, disusul kemudian di Semarang yang didirikan pada tanggal 1 Agustus 

1925, pasar-pasar modal ini beroperasi sampai kedatangan jepang di indonesia di 

tahun 1942.  

 Periode kedua dimulai beberapa tahun setelah jepang meninggalkan 

Indonesia. Pada tanggal 1 September 1951 dikeluarkan Undang-Undang Darurat 

No.12 yang kemudian dijadikan UU No.15/1952 tentang pasar modal. Juga 

melalui Keputusan Menteri Keuangan No.28973/ Undang-Undang tanggal 1 

November 1951. Bursa Efek Jakarta (BEJ) akhirnya dibuka kembali pada tanggal 

3 Juni 1952. Tujuan dibukanya kembali bursa ini untuk menampung oligasi 

pemerintah yang dikeluarkan pada tahun-tahun sebelumnya. Tujuan lainnya 

adalah untuk mencegah larinya ke luar negeri saham-saham perusahaan Belanda 
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yang dulunya diperdagangkan di pasar modal di Jakarta. Bursa ini berkembang 

cukup baik walaupun surat berharga yang diperdagangkan umumnya adalah 

obligasi oleh perusahaan Belanda dan obligasi pemerintah Indonesia lewat Bank 

perkembangan Indonesia. Namun dengan adanya sengketa antara pemerintah RI 

dengan Belanda mengenai Irian Barat, semua bisnis Belanda dinasionalkan 

melalui UU Nasionalisasi No.86 tahun 1958. Sengketa ini mengakibatkan larinya 

modal Belanda dari tanah Indonesia. Akibatnya mulai tahun 1960, sekuritas-

sekuritas perusahaan Belanda sudah tidak diperdagangkan lagi di Bursa Efek 

Jakarta. 

 Periode ketiga ditandai dengan lahirnya kembali BEJ pada tahun 1977  

berdasarkan Keputusan Presiden No. 52 tahun 1976 yang isinya berupa penetapan 

pendirian pasar modal, pembentukan Badan Pembina Pasar Modal, pembentukan 

Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM) dan PT. Dana reksa. Presiden 

Suharto meresmikan kembali Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tanggal 10 Agustus 

1977. PT Semen Cibinong merupakan perusahaan pertama yang tercatat di BEJ. 

Periode ini disebut juga dengan periode tidur yang panjang, karena sampai dengan 

tahun 1988 hanya sedikit sekali perusahaan yang tercatat di BEJ, yaitu 24 

perusahaan saja. Kurang menariknya pasar modal pada periode ini dari segi 

investor mungkin disebabkan oleh tidak dikenakannya pajak atas bunga deposito, 

sedang penerimaan dividen dikenakan pajak penghasilan sebesar 5%. 

 Periode keempat dimulai dari tahun 1988 sampai dengan 1995 atau yang 

lebih dikenal dengan sebutan periode bangun dari tidur yang panjang. Sebelum 

tahun 1988 hanya terdapat perusahaan yang terdaftar di BEJ. Setelah tahun 1988, 
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selama tiga tahun saja, yaitu sampai tahun 1990, jumlah perusahaan yang 

terdeaftar di BEJ meningkat sampai dengan 127, sampai dengan tahun 1966 

jumlah perusahaan yang terdaftar menjadi 238. Pada periode ini, infial public 

offering (IPO), menjadi peristiwa Nasional. Peningkatan tersebut disebabkan oleh 

permintaan dari investor asing, Pakto 88, dan perubahan generasi. Periode ini juga 

dicatat sebagai periode kebangkitan dari bursa efek Surabaya Stock Exchange 

(SSX) yang dilahirkan kembali pada tanggal 6 Juni 1989. Semua sekuritas yang 

tercatat di Bursa Efek Jakarta juga secara otomatis diperdagangkan di BES. 

 Periode kelima disebut dengan periode otomatisasi yang dimulai sejak 

tahun 1995. Karena peningkatan kegiatan transaksi yang dirasakan sudah melebihi 

kapasitas manual, maka BEJ memutuskan untuk mengotomatisasi yang diterapkan 

di Bursa Efek Jakarta (BEJ) diberi nama Jakarta Automed Trading System (JATS) 

dan mulai dioperasikan pada hari senin tanggal 22 mei 1995. JATS adalah sistem 

otomatisasi menggunakan jaringan komputer yang di gunakan oleh broker untuk 

perdagangan sekuritas di Bursa Efek Jakarta. Dengan JATS mampu menangani 

sebanyak 50.000 transaksi setiap harinya,sedangkan dengan sistem manual hanya 

mampu menangani 3.800 transaksi tiap harinya saja. Ini juga meningkatkan rata-

rata volume perdagangan setiap harinya yang dulu hanya sebesar 14,8 juta lembar 

dalam 1.606 transaksi dengan nilai Rp 46 Milyard untuk transaksi reguler, 

sekarang bisa mencapai 18 juta lembar dalam 2.268 transakai dengan nilai Rp 58 

Milyard. Sedangkan untuk transaksi non-reguler yang dulunya hanya sebesar 19,3 

juta lembar dalam 174 transaksi dengan nilai Rp 61 Milyard. Setelah 

menggunakan JATS mencapai sebesar 24,7 juta lembar dalam 222 transaksi 
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dengan nilai Rp 82 Milyard. Sedangkan di BES juga diberlakukan system 

otomatisasi seperti di BEJ, dengan nama Surabaya Market Information dan 

Automated Remote Trading (S-MART). S-MART diresmikan pada tanggal 19 

september 1996, sistem S-MART ini diintregasikan dengan sistem JATS di BEJ 

dengan sistem KDEI (Kliring Deposit Efek Indonesia). 

 Periode keenam adalah periode krisis moneter yang dimulai sejak Agustus 

1997. Krisis moneter ditandai dengan meningkatnya harga-harga kebutuhan 

pokok yang sangat tajam, dan penurunan nilai-nilai mata uang negara-negara asia 

terhadap Dolar Amerika. Penurunan nilai mata uang ini disebabkan karena 

spekulasi dari pedagang-pedagang valas, kurang percayanya masyarakat terhadap 

nilai mata uang negaranya sendiri dan yang tidak kalah pentingnya adalah kurang 

kuatnya pondasi perekonomian untuk mencegah permintaan Dolar Amerika yang 

berlebihan yang mengakibatkan nilai meningkat dan menurunkanya nilai rupiah, 

Bank Indonesia menaikan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Cara lain 

yang ditempuh oleh pemerintah dalam menanggulangi krisis moneter adalah 

menghapuskanya peraturan kepemilikan investor asing yang pada mulanya hanya 

sebesar 49 % menjadi 100 % ini berarti bahwa investor asing boleh memiliki 

saham-saham yang jumlahnya tidak terbatas, tapi kebijakan tersebut juga belum 

bisa mengatasi penurunan mata uang dalam negeri terhadap Dolar Amerika. 

Selanjutnya pada tanggal 1 November 1997, pemerintah mengumumkan 

melikuidasi 16 bank swasta nasional. Pengumuman yang cukup mengejutkan ini 

tidak banyak membantu memperbaiki lesunya pasar saham. Kondisi ini 

diperparah dengan lengsernya Presiden Soeharto dan tragedi Mei 1998 yang 
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mengakibatkan makin terpuruknya perekonomian Indonesia. Arah pengembangan 

pasar Indonesia di masa mendatang telah dituangkan didalam cetak biru pasar 

modal Indonesia. Dalam cetak biru ini pemerintah telah bertekat ingin menjadikan 

pasar modal Indonesia menjadi pasar modal terbesar di Asia Tenggara pada tahun 

2020 nanti. Untuk dapat mencapai ini ada beberapa masalah yang memerlukan 

penanganan segera yaitu masalah efisiensi dan penyebaran informasi kepada 

pelaku bursa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti terhadap 

efisiensi pasar modal menyatakan bahwa tingkat efisiensi modal Indonesia masih 

rendah. Untuk mengatasi masalah ini, telah dilakukan beberapa upaya, 

diantaranya pada tahun 2000 dimana sistem Perdagangan Tanpa Warkat (scripless 

trading) mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia, lalu pada tahun 2002 BEJ 

mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh (remote trading), juga pada 

tahun 2007 dimana terjadi penggabungan Bursa Efek Surabaya (BES) ke Bursa 

Efek Jakarta (BEJ) yang kemudian merubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia 

(BEI). 

 

2.1.6 Pihak-pihak yang Terkait di Pasar Modal 

 Dalam Sunariyah (1997: 26-28), pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan 

pasar modal indonesia sesuai dengan UU Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 

tentang pasar modal yaitu: 

1. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) 

 BAPEPAM merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas yaitu : 
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a) Mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal modal 

sehingga saham (efek) dapat ditawarkan dan diperdagangkan 

secara teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan 

pemodal masyarakat umum. 

b) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga 

dan profesi-profesi penunjang yang terkait dalam pasar modal. 

c) Memberi pendapat kepada Menteri Keungan mengenai pasar 

modal. 

2.Pelaksana Pasar Modal 

 Pelaksana Pasar Modal menurut UU RI No. 8 tahun 1995 tentang pasar 

modal adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan 

atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli pihak-pihak 

lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. 

3.Perusahaan go public atau Emiten 

 Emiten adalah pihak-pihak yang melakukan emisi atau yang telah 

melakukan penawaran umum surat berharga. 

4. Perusahaan efek 

 Perusahaan efek adalah perusahaan yang telah memperoleh ijin usaha 

untuk beberapa kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang 

efek, manajer investasi atau penasehat investasi. 

5. Lembaga kliring dan penyelesaian transaksi 
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 Adalah suatu lembaga yang menyelenggarakan kliring dan penyelesaian 

transaksi yang terjadi di bursa efek, serta penyimpanan efek serta penitipan 

harta untuk pihak lain. 

6. Reksa dana (Invesment Fund) 

 Perusahaan reksa dana adalah pihak yang kegiatan utamanya melakukan, 

investasi kembali (reinvestment) atau perdagangan efek. Ada dua macam 

reksa dana yaitu reksa dana terbuka dan tertutup. 

7. Lembaga Penunjang Pasar Modal 

a) Tempat penitipan harta, merupakan pihak yang menyelenggarakan 

penyimpanan harta dalam penitipan untuk kepentingan pihak lain 

berdasarkan suatu kontrak tanpa mempunyai hak kepemilikan atas 

harta tersebut. 

b) Biro administrasi, merupakan pihak yang secara teratur 

menyediakan jasa-jasa pembukuan transfer dan pencatatan 

pembayaran deviden. Pembagian hak opsi, emisi sertifikasi atau 

laporan tahunan emiten berdasarkan kontrak dengan emiten. 

c) Wali amanat, merupakan pihak yang dipercayakan untuk mewakili 

kepentingan seluruh pemegang obligasi atau sertifikat kredit. 

d) Penanggung (quarantor), merupakan pihak yang menanggung 

kembali jumlah pokok dan atau bunga emisi obligasi atau sekuritas 

kredit apabila emiten cidera janji. 

8. Profesi penunjang pasar modal 
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a) Akuntan, merupakan pihak yang memiliki keahlian dalam bidang 

akuntansi dan pemeriksaan akuntansi (Auditing). Fungsinya adalah 

memberi pendapatan atas kewajaran atas laporan keuangan emiten 

atau calon emiten. 

b) Notaris, merupakan pejabat yang berwenang membuat akta otentik 

sebagai mana dimaksudkan dalam staad blad 183 No.3 tentang 

peraturan jabatan notaris. 

c) Penilai, merupakan yang menerbitkan dan menandatangani laporan 

penilik. 

d) Konsultan hukum, merupakan ahli hukum yang memberikan dan 

menandatangani pendapat hukum mengenai emisi atau emiten. 

Fungsi utamanya adalah melindungi pemodal atau calon pemodal 

dari segi hukum. 

9. Pemodal (Investor) 

 Pemodal adalah pihak perorangan atau lembaga yang menanamkan 

modalnya adalah efek-efek yang diperdagangkan dipasar modal. 

 

2.1.7 Jenis Efek di Pasar Modal Indonesia 

 Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang surat berharga 

komersial, saham obligasi tanda bukti utang, unit pertanyaan kontrak investasi 

kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek atau setiap 
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instrumen yang ditetapkan sebagai efek. Jenis efek yang ada dipasar modal 

Indonesia (Suwarno, 2003: 4-14) dalam adalah: 

1. Saham 

 Adalah surat bukti penyertaan dalam kepemilikan suatu Perseroan 

Terbatas (PT) yang memberi hak atas deviden dan lain-lain menurut besar 

kecilnya modal disektor saham dapat dibagi menjadi dua : 

a. Saham Preferen 

 Saham preferen adalah saham yang mempunyai hak-hak instimewa 

sifatnya merupakan gabungan (Hybrid) antar obligasi dan saham biasa. Artinya 

disamping memiliki karakteristik seperti obligasi juga memiliki karakteristik 

preferen, antara lain : 

1. Preferen terhadap deviden artinya pemegang saham preferen mempunyai 

hak lebih dahulu untuk memperoleh hak dividen daripada pemegang 

saham biasa. 

2. Preferen pada aktiva saat likuidasi, artinya pada saat perusahaan 

dibubarkan maka pemegang saham preferen mempunyai hak atas lebih 

dahulu dari pada saham biasa. 

3. Memperoleh hasil yang tetap seperti bunga obligasi. 

b. Saham Biasa. 

 Saham biasa adalah saham yang mempunyai hak satu suara. Hak yang 

dimiliki pemegang saham biasa adalah : 
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1. Hak kontrol adalah hak untuk mengawasi operasi perusahaan. 

2. Hak memperoleh bagian keuntungan perusahaan. 

3. Hak preventive yaitu hak untuk membeli saham terlebih dahulu sebesar 

presentase tertentu jika perusahaan mengeluarkan tambahan saham baru. 

2. Obligasi (Bond) 

 Obligasi pada dasarnya merupakan surat pengakuan utang atas pinjaman 

yang diterima oleh perusahaan penerbit obligasi dari masyarakat jangka waktu 

obligasi telah ditetapkan dan disertai dengan kesanggupan membayar bunga 

secara periodik yang jumlah dan saat pembayarannya juga telah ditetapkan dalam 

perjanjian. Obligasi ada dua macam yaitu : 

a. Corporate Bond 

 Corporate Bond adalah obligasi biasa yang merupakan surat berharga atau 

sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman 

b. Convertible Bond 

 Convertible Bond atau obligasi konversi adalah obligasi yang setelah 

jangka waktu tertentu, dengan perbandingan atau harga tertentu, dapat 

ditukarkan dengan saham dari perusahaan yang sama. 

3. Derevatif dan Efek 

a. Rights atau klaim 

 Rights menunjukkan bukti hak memesan saham terlebih dahulu yang 

memungkinkan para pemegang saham untuk memberi saham baru yang akan 
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diterbitkan oleh perusahaan sebelum saham-saham tersebut ditawarkan pada 

pihak-pihak lain dengan harga dibawah harga pasarnya, jika pemegang saham 

tidak bermaksud untuk menggunakan haknya maka Rights yang dimilikinya 

dapat diperjualbelikan dibursa. Bukti Rights merupakan instrument jangka 

pendek yaitu kurang dari 6 bulan. 

b. Waran 

 Waran adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang membeli 

kepada pemegang saham untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada 

harga tertentu, umumnya antara 6 bulan hingga 5 tahun. 

c. Saham Dividen 

 Keuntungan perusahaan dapat dibagi dalam bentuk tunai maupun dalam 

bentuk saham deviden, alasan perusahaan membagi saham deviden adalah 

karena perusahaan ingin menahan laba didalam perusahaan untuk digunakan 

sebagai modal kerja. 

4. Sertifikat Reksa Dana 

 Reksa Dana adalah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari 

masyarakat atau investor. Selanjutnya diinvestasikan pengelola Reksa Dana 

(Manajer Investasi). Jadi sertifikat Reksa Dana adalah sertifikat yang menjelaskan 

bahwa pemodal menitipkan uang kepada manajer investasi untuk diinvestasikan 

dipasar modal atau pasar uang. Ada 2 jenis Reksa Dana, yaitu Reksa Dana open 

end (Terbuka) dimana sertifikat ini dapat dijual kembali kepada manajer investasi 
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dan Reksa Dana close end (tertutup) dimana sertifikat ini tidak dapat dijual 

kembali kepada manajer investasi namun hanya dapat dijual dipasar sekunder. 

 

2.2 Saham 

 Suatu perusahaan membutuhkan modal (Dana) yang digunakan dalam 

rangka mewujudkan tujaun perusahaan. Sumber modal dapat berasal dari dalam 

perusahaan sendiri maupun dari luar. Sumber dari dalam (internal financing) 

berasal dari operasi perusahaan (laba) yang ditahan, sedangkan sumber dari luar 

perusahaan (eksternal financing) dapat dalam bentuk saham biasa atau saham 

prioritas. Bagi perusahaan yang berupa modal sendiri adalah modal yang disetor 

(Suad Husnan, 1994: 275). Modal merupakan bagian hak pemilik (sering juga 

disebut utang kepada pemilik) dalam perusahaan yakni selisih antara aktiva 

dengan utang (kewajiban) yang ada. Modal berasal dari investasi pemilik dan 

hasil usaha perusahaan. Modal dari perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas 

disebut "Modal Saham" dan hasil usaha yang belum dibagikan dikelompokkan 

dalam rekening tersendiri yakni "laba ditahan" (Saldo Laba). Pada Perseroan 

Terbatas (PT), tanggung jawab para pemegang saham (yang merupakan pemilik) 

hanya sebatas pada saham yang dimiliki masing-masing PT. PT dapat berupa PT 

tertutup dan PT terbuka. Terbuka artinya saham dapat dimiliki oleh siapa saja 

yang berminat, sebaiknya PT tertutup berarti saham PT tersebut hanya dimiliki 

oleh pihak atau orang tertentu saja.  
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 Sunariyah (1997:2) menyatakan bahwa investasi adalah penanaman modal 

untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki oleh suatu perusahaan, biasanya 

berjangka waktu lama dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan dimasa 

yang akan datang. Menurutnya investasi dalam arti luas terdiri dari dua bagian 

utama antara lain investasi dalam bentuk aktiva riil (real assets) dan investasi 

dalam bentuk surat-surat berharga atau sekuritas (Financial Assets). Investasi 

tidak hanya dilakukan oleh suatu perusahaan profit saja, akan tetapi individu yang 

mempunyai kelebihan dana pun dapat melakukan investasi dengan tujuan untuk 

mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang.  

 Salah satu bentuk investasi dalam surat berharga atau sekuritas adalah 

investasi dalam bentuk saham. Saham adalah salah satu surat berharga yang 

merupakan surat tanda kepemilikan seseorang terhadap perusahaan yang 

menerbitkan saham tersebut, yang berlaku selama pemilik saham tidak menjual 

sahamnya tersebut kepada orang lain atau saham perusahaan tersebut tidak 

menyatakan dirinya bangkrut. Keuntungan yang didapat investor dari investasi 

dalam bentuk saham pada dasarnya dapat berupa: 

1. Capital gain 

 Capital gain merupakan keuntungan dari hasil jual beli saham, berupa 

selisih antara nilai jual yang lebih tinggi dari nilai beli saham. 

2. Deviden 

 Deviden merupakan bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan 

kepada pemegang saham.  
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 Keuntungan lain dari investasi saham adalah kemudahannya dalam 

pemindahan hak kepemilikan atas perusahaan dari seseorang ketangan orang lain. 

Orang-orang yang mempunyai saham suatu perusahaan dapat menjual sahamnya 

kepihak lain pada saat dan harga tertentu karena setiap lembar saham yang 

dimilikinya adalah aktiva pribadi pemiliknya dan dapat dilepaskan jika 

dikehendaki, selain itu ada lagi keuntungan yang didapat dari investasi saham, 

yaitu dapat ikut menentukan kebijakan yang diambil perusahaan yaitu lewat hak 

suara pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).  

Dalam praktiknya ada dua macam bentuk saham yaitu : 

a. Common Stock (Saham Biasa)  

 Saham biasa adalah saham yang menempatkan pemegang sahamnya 

(pemiliknya) paling akhir (setelah pemegang sahamnya preferen) dalam 

pembagian deviden sesuai dengan keadaan keuntungan yang diperoleh 

perusahaan penerbitnya dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila 

perusahaan tersebut dilikuidasi setelah pemegang saham preferen berhak 

mengeluarkan pendapat dan memilih pengurus sesuai dengan peraturan yang 

ditetapkan. Saham biasa ini mempunyai harga yang nilainya ditetapkan oleh 

perusahaan yang menerbitkan saham (emiten). Saham biasa dapat dibedakan 

kedalam lima jenis yaitu : 

a) Blug Chip Stock, yaitu saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki 

reputasi tinggi, sebagai leader indistri sejenisnya, memiliki pendapatan 

yang stabil dan konsisten dalam membayar deviden. 
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b) Income stock, yaitu emiten dari saham bersangkutan dapat membayar 

deviden lebih tinggi dari deviden yang dibayar pada tahun sebelumnya. 

c) Growth Stock, yaitu saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan 

pendapatan yang tinggi sebagai leader diindustri sejenis yang mempunyai 

reputasi tinggi. 

d) Speculative Stock, yaitu saham yang tidak bisa secara konsisten 

memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, bisa jadi saham tersebut 

akan memberikan penghasilan yang tinggi dimasa mendatang meskipun 

belum pasti. 

e) Counter Cyclical Stock, yaitu saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi 

ekonomi makro atau situasi bisnis secara umum. Apapun keadaan 

perekonomian makro, harga saham tetap tinggi oleh sebab emitennya 

mampu memberikan deviden yang tinggi karena kemampuan emiten 

dalam memperoleh penghasilan yang tinggi.  

Kelebihan saham biasa adalah para pemegang saham biasa mempunyai 

hak suara dalam manajemen perusahaan. Sedangkan kelemahan saham biasa 

adalah para pemegang saham biasa mendapatkan pembagian deviden setelah 

pemegang saham preferen. Dan kelemahan lainnya apabila perusahaan 

menderita kerugian maka pemegang saham biasa ikut menanggung kerugian 

tersebut. 

b. Prefered Stock (Saham Preferen)  
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 Saham preferen adalah saham yang para pemegang sahamnya mempunyai 

prioritas terlebih dulu dalam pembagian atas asset atau kekayaan perusahaan, 

apabila perusahaan (emiten) dilikuidasi pemegang saham ini juga mempunyai 

prioritas pembagian deviden dalam jumlah tertentu sebelum dibagikan pada 

pemegang saham biasa sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan terlebih 

dahulu dengan perusahaan penerbit. 

Dalam hubungan dengan pembagian laba saham prioritas dibedakan atas 

sikap prioritasnya yaitu : 

1. Tidak kumulatif tidak berpartisipasi 

2. Kumulatif dan tidak berpartisipasi 

3. Tidak kumulatif berpartisipasi 

4. Kumulatif berpartisipasi 

 

2.3 Stock Split 

 Stock split adalah suatu aktivitas yang dilakukan perusahaan go public 

untuk meningkatkan atau menurunkan jumlah saham yang beredar (Marwata, 

2000). Menurut Ewijaya dan Nur Indriantoro (1999), Stock split dibagi menjadi: 

 a.  Split up, adalah penurunan nilai nominal per lembar saham dengan cara 

menambah jumlah lembar saham yang beredar.  

 b.  Split down, adalah peningkatan nilai nominal perlembar saham dengan cara 

mengurangi jumlah lembar saham yang beredar. 
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 Menurut Suntoro dan Subekti (2003), ada dua Teori yang menjelaskan 

tentang cara kerja stock split: 

1.  Trading Range Theory, merupakan teori yang menyatakan bahwa stock split 

akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham. Menurut teori ini, harga 

saham yang terlalu tinggi menyebabkan kurang aktifnya saham tersebut 

diperdagangkan. Dengan adanya stock split, harga saham menjadi tidak terlalu 

tinggi sehingga akan semakin banyak investor yang mampu bertransaksi. 

2.  Signaling Theory, merupakan teori yang 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 dimasa depan. Reaksi pasar terhadap stock split 

sebenarnya bukanlah terhadap tindakan stock split (yang tidak memiliki nilai 

ekonomis) itu sendiri, melainkan terhadap prospek perusahaan di masa depan 

yang disinyalkan oleh stock split (marwata, 2000). 

 Menurut Kurniawati (2003), pengumuman stock split dianggap oleh beberapa 

pelaku pasar, khususnya para emitem, mempunyai berbagai macam manfaat, 

diantaranya adalah: 

1. Harga saham yang lebih rendah setelah split up akan meningkatkan daya 

tarik investor untuk membeli sejumlah saham yang lebih besar sehingga 

dapat mengubah investor odd lot menjadi investor round lot. 

2. Meningkatkan daya tarik investor kecil untuk melakukan investasi. 

3. Peningkatkan jumlah pemegang saham sehingga pasar menjadi likuid. 
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4. Sinyal positif bahwa kinerja manajemen perusahaan bagus dan memiliki 

prospek yang baik. 

Sementara pihak lain mempunyai keyakinan lain yang bertentangan dengan 

beberapa manfaat di atas: 

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

karena ketidakpastian lingkungan bisnis. 

2. Tingkat harga saham setelah stock split akan mengubah posisi perusahaan 

pada kelompok yang memiliki saham rendah sehingga mengakibatkan 

kepercayaan investor terhadap saham menurun. 

3. Peningkatan jumlah pemegang saham akan menaikkan biaya pelayanan 

(serving cost) bagi pemegang saham. 

Menurut Kieso dan Weygandt (2004: 744), alasan perusahaan melakukan stock 

split adalah: 

1. Menyesuaikan harga pasar saham perusahaan hingga tingkat dimana lebih 

banyak individu dapat berinvestasi dalam saham. 

2. Memperluas pemegang saham dengan meningkatkan jumlah saham yang 

beredar dengan nilai pasar yang dapat dijangkau 

3. Menguntungkan pemegang saham yang ada dengan memberi kesempatan 

pada mereka untuk mengambil manfaat dari suatu penyesuaian pasar yang 

tidak sempurna setelah stock split tersebut. 
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2.4 Harga Saham 

 Harga saham adalah harga pasar (market value) yaitu harga yang terbentuk 

di pasar jual beli saham (Jogiyanto, 2003: 69). Harga suatu saham merupakan 

harga kesepakatan antara penjual dan pembeli sehingga ditentukan oleh 

permintaan dan penawaran saham bersangkutan di pasar bursa.  

 Menurut Baker dan Gallagher (1980) dalam Sutrisno dkk (2000) sebagian 

manajer melakukan split dengan maksud agar harga saham berada pada optimal 

trading range sehingga dapat meningkatkan likuiditas pemegang saham. Menurut 

mekanisme pasar, apabila harga saham ikut turun sebagai akibat adanya stock 

split, maka permintaan atas saham tersebut akan meningkat. Harga suatu saham 

pada suatu hari dapat diproksikan dengan harga penutupan saham tersebut pada 

hari yang sama (Irfana, 2008). 

 

Pi,t = Harga penutupan saham i pada hari ke t 

 

2.5 Volatilitas harga saham 

Volatilitas harga saham adalah fluktuasi return saham dimana volatilitas 

harga saham dapat diproksikan dengan varian return saham harian (Bae dan Jo, 

1999: 162) dalam (Rahayu, 2006). Menurut Masse et al. (1997: 51) dalam Rahayu 

(2006), Stock split merupakan informasi yang positif bagi investor, hal ini 

disebabkan dengan adanya stock split maka harga saham akan turun. Harga saham 

rendah tersebut diharapkan dalam beberapa waktu kemudian akan lebih mudah 



36 

 

mengalami fluktuasi harga. Formula untuk menghitung  varian harga saham 

adalah:                                                            

                Σ  (Ri,t - Ri) 

V   =                               X 100% 

                 T - 1                    

 
Dimana: 

V  = Volatilitas dari saham i pada hari t 

Ri,t    = Return saham i pada hari t 

Ri = Rata-rata return saham i 

 
 

 

2.6 Aktivitas Volume Perdagangan 

 Perubahan volume perdagangan di pasar modal menunjukkan aktivitas 

perdagangan saham di bursa dan mencerminkan keputusan investasi investor. 

Aktivitas volume perdagangan digunakan untuk mengukur apakah para pelaku 

pasar modal mengetahui informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan dan 

menggunakannya dalam pembelian atau penjualan saham (Fardina, 2009). 

 Angka-angka volume perdagangan dilaporkan setiap hari oleh bursa, baik 

untuk perdagangan emisi individual maupun untuk jumlah total perdagangan yang 

bursa efek merupakan tanda konfirmasi awal terhadap pola pergerakan harga 

saham tersebut. Konfirmasi awal tersebut merupakan tanda bahwa pola 

pergerakan saham kemungkinan masih akan melanjutkan pola yang sudah terjadi 

atau justru berbalik dari pola yang terbentuk sebelumnya. 

 Kenaikan dalam volume perdagangan menunjukkan penurunan harga 

karena mencerminkan minat investor yang bertambah. Berdasarkan mekanisme 

2 

2 

2 
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pasar, semakin besar penawaran akan menurunkan harga, maka semakin besar 

jumlah saham yang ditawarkan maka akan semakin menekan harga saham yang 

bersangkutan. 

 Aktivitas volume perdagangan merupakan suatu instrumen yang dapat 

digunakan untuk melihat reaksi pasar modal terhadap suatu informasi dan tingkat 

likuiditas saham melalui parameter pergerakan Aktivitas Volume Perdagangan 

Saham yang dapat dirumuskan sebagai berikut (Kurniawati, 2003): 

 

Jumlah saham i yang diperdagangkan pada waktu t 

TVAi,t    =                  X 100% 

Jumlah saham i yang beredar pada waktu t 

 

 

Dimana: 

TVAi,t    = Aktivitas volume perdagangan saham i pada waktu t 

 

2.7 Penelitian Terdahulu dan Perumusan Hipotesa 

2.7.1 Hubungan Peristiwa Pengumuman Stock Split dengan Harga Saham 

Ikenberry et al. (1996) dalam Irfana (2008) menyatakan bahwa stock split 

mengakibatkan terjadinya penataan kembali harga saham pada rentang yang lebih 

rendah. Harga pasar saham mencerminkan nilai suatu perusahaan. Semakin tinggi 

harga saham, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut dan terjadi 

sebaliknya. Harga saham yang terlalu rendah sering diartikan bahwa kinerja 

perusahaan kurang baik. Namun bila harga saham terlalu tinggi dapat mengurangi 

minat investor untuk berinvestasi sehingga harga saham sulit untuk meningkat 

lagi. 
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Beaver (1989) dalam Ewijaya dan Indriantoro (1999), mengatakan bahwa 

harga saham menjadi sangat penting bagi investor, karena mempunyai 

konsekuensi ekonomi. Perubahan harga saham akan mengubah nilai pasar 

kesejahteraan investor, dan selanjutnya akan mengubah kesempatan yang akan 

diperoleh investor di masa depan. Secara umum perubahan harga saham dapat 

mengakibatkan perubahan perilaku konsumsi dan investasi investor. Harga saham 

yang tinggi menjadi alasan bagi perusahaan untuk melakukan pemecahan saham. 

Hal tersebut dapat dipahami karena apabila harga pasar saham terlalu mahal maka 

menjadi tidak menarik bagi investor, terutama investor kecil, dan akhirnya saham 

menjadi tidak likuid. Dengan alasan tersebut, semakin mahal harga saham dan 

semakin rendah likuiditas saham maka semakin besar kemungkinan perusahaan 

untuk melakukan pemecahan saham. 

Alasan lainnya adalah bahwa pemecahan saham akan menciptakan pasar 

yang lebih luas. Dengan mengarahkan harga saham pada rentang tertentu 

diharapkan semakin banyak partisipan pasar yang terlibat dalam perdagangan. 

Makin banyaknya partisipan pasar akan meningkatkan likuiditas saham di bursa. 

Perusahaan melakukan pemecahan saham karena memandang bahwa harga 

sahamnya terlalu tinggi. Dengan kata lain harga saham yang terlalu tinggi 

merupakan faktor pendorong bagi perusahaan untuk melakukan pemecahan 

saham.  

 Ikenberry et al. (1996) dalam Sutrisno, Fransisca, dkk. (2000) 

menemukan bukti bahwa pemecahan saham mengakibatkan terjadinya penataan 

kembali harga saham pada rentang yang lebih rendah. Temuan ini didukung 
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dengan hasil penelitian Ewijaya dan Nur Indriantoro (1999), Setiyanto (2006), 

Namun temuan tersebut bertentangan dengan hasil penilitian Sutrisno, Fransisca, 

dkk (2000) yang menemukan bukti bahwa harga saham justru meningkat secara 

signifikan setelah peristiwa pemecahan saham. Meskipun demikian, kesamaan 

keempat penelitian tersebut adalah adanya perbedaan harga saham yang 

signifikan setelah peristiwa pengumuman stock split, namun bertentangan dengan 

penelitian Irmansyah (2003) yang menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan 

harga saham yang signifikan pada peristiwa sebelum dan sesudah stock split. 

Harga saham yang lebih rendah akan membuat investor potensial 

melakukan investasi sehingga akan menunjukkan pasar yang semakin likuid. 

Dengan mengarahkan harga saham pada rentang tertentu diharapkan semakin 

banyak partisipan pasar akan terlibat dalam perdagangan dan akan meningkatkan 

likuiditas saham di bursa. Oleh karena itu dapat dihipotesiskan sebagai berikut: 

H1 : Terdapat perbedaan harga saham pada saat sebelum dan 

sesudah peristiwa pengumuman  stock split 

 

2.7.2 Hubungan Peristiwa Pengumuman Stock Split dengan Volatilitas Harga 

Saham 

Menurut Masse et al. (1997: 51) dalam Rahayu (2006), Stock split 

merupakan informasi yang positif bagi investor, hal ini disebabkan dengan adanya 

stock split maka harga saham akan turun. Harga saham yang rendah tersebut 

diharapkan dalam beberapa waktu kemudian akan mengalami peningkatan.  
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Sutrisno dkk (2000) menemukan bukti bahwa tidak ada perbedaan 

volatilitas saham sebelum dan setelah peristiwa pengumuman stock split. Rahayu 

(2006) menemukan bukti bahwa pada tahun 2001, 2002, dan gabungan 2001-2003  

tidak ada perbedaan volatilitas saham sebelum dan setelah peristiwa pengumuman 

stock split namun terdapat perbedaan volatilitas saham sebelum dan setelah 

peristiwa pengumuman stock split pada tahun 2003. 

Dengan demikian secara teoritis harga-harga saham sebelum melakukan 

stock split kurang mengalami perubahan, lalu dengan adanya stock split dalam 

beberapa waktu kemudian akan mengalami perubahan. Oleh karena itu dapat 

dihipotesiskan sebagai berikut: 

H2 : Terdapat perbedaan volatilitas harga saham pada saat sebelum 

dan sesudah peristiwa pengumuman  stock split 

 

2.7.3 Hubungan Peristiwa Pengumuman Stock Split dengan Aktivitas Volume 

Perdagangan Saham 

 Menurut trading range theory, stock split akan meningkatkan aktivitas 

volume perdagangan saham perusahaan yang melakukannya. Dengan 

dilakukannya stock split, harga saham menjadi turun dan diharapkan akan banyak 

investor yang terlibat dalam perdagangan sehingga volume perdagangan saham 

perusahaanpun akan meningkat (Fardina, 2009). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno dkk. (2000), Wuff (2002) dalam 

Rahayu (2006), Septa (2004), Yuliana (2005), Setiyanto (2006), Savitri dan 

Martani (2007), dan Irfana (2008) menunjukkan bahwa stock split menimbulkan 
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perbedaan volume perdagangan saham yang signifikan sebelum dan sesudah 

peristiwa pengumuman stock split. Hasil ini bertentangan dengan penelitian 

Fatmawati (1999), Kurniawati (2003), Suhendra (2003), Wijanarko (2003), 

Augustina (2005), Rahmawati (2006), Hamidah (2007), Hidayah (2007), Zendy 

(2007), dan Fardina (2009) yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan 

aktivitas volume perdagangan saham yang signifikan sebelum dan sesudah 

peristiwa pengumuman stock split. 

 Berdasarkan teori dan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka 

dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :  

H3 : Terdapat perbedaan aktivitas volume perdagangan pada saat 

sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman  stock split
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BAB III 

DATA DAN METODE PENELITIAN 

  

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian yang akan penulis lakukan ini merupakan suatu penelitian yang 

termasuk ke dalam kategori event study atau studi peristiwa. Event study adalah 

penelitian yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa (event) yang 

informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman (Jogiyanto, 2003; 410). 

 

3.2 Periode Pengamatan 

 Lamanya periode jendela atau periode pengamatan tersebut tergantung 

dari jenis penelitiannya. Jika peristiwa yang nilai ekonomisnya dapat ditentukan 

dengan mudah oleh investor (misalnya pengumuman laba dan pengumuman 

dividen), periode jendelanya dapat pendek disebabkan oleh investor yang dapat 

bereaksi cepat. Sebaliknya untuk peristiwa yang nilai ekonomi sulit ditentukan 

oleh investor, maka periode jendelanya dapat panjang misalnya untuk peristiwa 

merger (Jogiyanto, 2003: 436) 

 Periode jendela (event window) yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebelas hari yang terdiri atas lima hari sebelum stock split, hari terjadinya 

peristiwa stock split, dan lima hari setelah stock split. Lama periode pengamatan 

tersebut digunakan untuk memastikan bahwa tidak ada corporate action lain 

seperti right issue, stock devidend, bonus shares, warrant, dan lain-lain. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan data sekunder yang meliputi daftar 

emiten yang melakukan split up beserta tanggal pengumuman split up pada tahun 

2003-2006, harga penutupan harian saham, volume perdagangan, dan jumlah 

lembar saham beredar di sekitar tanggal split up yang di dapat  dari JSX/ IDX 

Monthly Statistics tahun 2005-2007 dan www. Idx.co.id. 

 

3.4 Populasi dan Metode Pengambilan Sampel 

  Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang listing di 

Bursa Efek Indonesia selama periode 2003–2006. Penentuan sampel dilakukan 

secara purposive sampling, dimana sampel dipilih dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Perusahaan melakukan stock split hanya dalam bentuk split up bukan split 

down karena penelitian ini menguji trading range theory, yakni stock split 

dilakukan untuk menurunkan harga saham agar lebih mudah diperdagangkan 

di bursa. Split down berpotensi menaikkan harga saham sehingga saham 

berpotensi lebih sukar diperdagangkan di bursa. 

2. Perusahaan tidak melaksanakan corporate action lainnya seperti stock 

devidend, right issue, bonus shares, dan warrant untuk menghindari 

confounding effect antara split up dan kebijakan-kebijakan lain tersebut. 

3. Perusahaan memiliki data lengkap selama periode pengamatan. 
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TABEL 3.1 

Hasil Penyeleksian Sampel 

Keterangan Jumlah  

Perusahaan yang melakukan stock split 2003-2006 51 

Perusahaan yang melakukan stock split dalam bentuk split down  (11) 

Perusahaan yang melakukan corporate action lainnya selama 

periode jendela 

 

(4) 

Perusahaan yang datanya tidak lengkap 0 

Jumlah Sampel 36 

Sumber data: ICMD 2007 dan 2008 yang sudah diolah 

 

3.5 Jenis dan Sumber Data Penelitian 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data 

penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau merupakan data yang 

dicatat oleh pihak lain (Hasan, 2002: 82). 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. 

 Data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain: 

1 Nama dan kode perusahaan yang terdaftar di BEI dan melakukan stock split 

pada tahun 2003-2006. Data tersebut dapat diperoleh dari JSX Statistic dan 

IDX Statistic tahun 2003-2006 yang terdapat di Pojok BEI Universitas 

Brawijaya. 

2 Tanggal pengumuman stock split masing-masing emiten. Data tersebut dapat 
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diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory tahun 2003-2006 yang 

terdapat di Pojok BEI Iniversitas Brawijaya. 

3  Jumlah saham yang diperdagangkan oleh masing-masing emiten selama event 

window. Data tersebut dapat diperoleh dari Indonesian Securities Market 

Database tahun 2003-2006 yang terdapat di Pojok BEI Iniversitas Brawijaya. 

4 Jumlah saham beredar masing-masing emiten selama event windows. Data 

tersebut dapat diperoleh dari Indonesian Securities Market Database tahun 

2003-2006 yang terdapat di Pojok BEI Iniversitas Brawijaya. 

5  Harga penutupan saham masing-masing emiten. Data tersebut dapat diperoleh 

dari Indonesian Securities Market Database tahun 2003-2006 yang terdapat di 

Pojok BEI Iniversitas Brawijaya. 

 

3.6 Variabel Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian untuk menguji perbedaan variabel-

variabel dependen antara sebelum dan sesudah suatu peristiwa. Variabel dependen 

yang diteliti antara lain: : 

 

3.6.1 Stock Split  

 Stock split merupakan pemecahan sejumlah lembar saham menjadi jumlah 

lembar saham yang lebih banyak dengan menggunakan nominal yang lebih 

rendah per lembarnya secara proporsional (Marwata, 2000). Stock split dalam 

penelitian ini diproksikan dengan tanggal peristiwa pemecahan saham. 
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3.6.2 Harga Saham 

 Harga saham adalah nilai pasar (market value) suatu saham pada saat 

tertentu. Harga suatu saham merupakan harga kesepakatan antara penjual dan 

pembeli sehingga ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham bersangkutan 

di pasar bursa. Harga suatu saham pada suatu hari umumnya diproksikan dengan 

harga penutupan saham tersebut pada hari yang sama. 

 

Pi,t = Harga penutupan saham i pada hari ke t 

 

3.6.3 Volatilitas Harga Saham 

 Menurut Bae dan Jo (1999: 153) dalam Rahayu (2006), volatilitas harga 

saham adalah fluktuasi return saham dan dapat diproksikan dengan varian return 

saham harian, Formula untuk menghitung varian harga saham adalah:                                                           

             Σ  (Ri,t - Ri) 

V   =               

                        T - 1                    

 
Dimana: 

V  = Volatilitas dari saham i pada hari t 

Ri,t    = Return saham i pada hari t 

Ri   = Rata-rata return saham i 

 

Return saham dapat diperoleh dengan rumus:  

                                   Pit - Pit-1 

 Rit    =        

       Pit-1 

2 

2 

2 
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Keterangan: 

Rit  = Return sesungguhnya sekuritas i pada hari t 

Pit  = Harga penutupan sekuritas i pada hari t 

Pit-1 = Harga penutupan sekuritas I pada hari t-1 

 

3.6.4 Aktivitas Volume Perdagangan 

 Aktivitas volume perdagangan digunakan untuk melihat reaksi pasar 

modal terhadap suatu informasi dan tingkat likuiditas saham melalui parameter 

pergerakan Aktivitas Volume Perdagangan Saham yang dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

 

Jumlah saham i yang diperdagangkan pada waktu t 

TVAi,t    =    

          Jumlah saham i yang beredar pada waktu t 

Dimana:  

TVAi,t = Aktivitas volume perdagangan saham i pada hari ke t 

 

3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1 Uji Normalitas Data 

 Sebelum melakukan pengujian hipothesis, terlebih dahulu dilakukan 

pengujian normalitas data. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah data 

terdistribusi normal atau tidak. Jika data terdistribusi normal, maka akan 

dilakukan pengujian parametrik yaitu dengan paired sample t-test. Namun jika 

data tidak terdistribusi normal, maka akan diuji dengan alat uji nonparametrik 
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yaitu Wilcoxon Signed Ranks Test. Uji normalitas ini dilakukan dengan 

Kalmogorov-Smirnov Goodnes of Fit Test dengan membandingkan asymtotic 

significance dengan α = 0,05. Santoso (2004: 212) dalam (Hamidah, 2007) 

menyatakan bahwa data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai asymtotic 

significance-nya > 0,05. 

 

3.7.2 Pengujian Hipothesis 

1. Hipothesis I 

 Pengujian hipothesis I dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan atas harga saham sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman stock 

split. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program komputer SPSS 16. 

Hipothesis nol dan hipothesis alternatif dari hipothesis I ini adalah sebagai 

berikut: 

Ho1 : Psebelum =  Psesudah 

Ha1 : Psebelum ≠  Psesudah 

 Tingkat signifikansi (α) yang digunakan adalah 5%. Kriteria pengujiannya 

adalah sebagai berikut: 

 Jika probabilitas > 0.05, maka Ho1 diterima 

 Jika probabilitas < 0.05, maka Ho1 ditolak 

 

2. Hipothesis II 

 Pengujian hipothesis II dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan atas volatilitas harga saham sebelum dan sesudah peristiwa 
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pengumuman stock split. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program 

komputer SPSS 16. Hipothesis nol dan hipothesis alternatif dari hipothesis I ini 

adalah sebagai berikut: 

Ho2 : Vsebelum =  Vsesudah 

Ha2 : Vsebelum ≠  Vsesudah 

 Tingkat signifikansi (α) yang digunakan adalah 5%. Kriteria pengujiannya 

adalah sebagai berikut: 

 Jika probabilitas  > 0.05, maka Ho2 diterima 

 Jika probabilitas < 0.05, maka Ho2 ditolak 

 

3. Hipothesis III 

 Pengujian hipothesis III dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan atas aktivitas volume perdagangan sebelum dan sesudah peristiwa 

pengumuman stock split. Pengujian hipothesis III dilakukan dengan menggunakan 

program komputer SPSS 16. Hipothesis nol dan hipothesis alternatif dari 

hipothesis III adalah sebagai berikut: 

Ho3 : TVAsebelum =  TVAsesudah 

Ha3 : TVAsebelum ≠  TVAsesudah 

 Tingkat signifikansi (α) yang digunakan adalah 5%. Kriteria pengujiannya 

adalah sebagai berikut: 

 Jika probabilitas > 0.05, maka Ho3 diterima 

 Jika probabilitas < 0.05, maka Ho3 ditolak 
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BAB IV  

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

  

 Dalam bab ini disajikan analisis data yang telah terkumpul serta pengujian 

terhadap hipotesis penelitian yang diajukan. Analisis data dalam penelitian ini 

secara garis besar terdiri atas dua bagian. Bagian pertama merupakan analisis data 

yang bersifat deskriptif  sedangkan analisis data bagian kedua merupakan analisis 

data yang bertujuan untuk menguji hipotesis.   

 Data yang telah dikumpulkan berupa harga saham, jumlah saham yang 

beredar, dan volume perdagangan. Dari data yang diperoleh tersebut selanjutkan 

dilakukan perhitungan untuk mengetahui volatilitas harga saham dan aktivitas 

volume perdagangan pada masing-masing perusahaan yang melakukan stock split 

di Bursa Efek Indonesia  tahun 2003 sampai dengan tahun 2006.  

  

4.1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

 Uji statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis variabel dengan cara 

menjabarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku umum. Statistik deskriptif berusaha 

menjelaskan berbagai karakteristik data. Setelah dilakukan perhitungan data 

penelitian pada masing-masing variabel seperti pada lampiran, selanjutnya dapat 

dijelaskan tentang deskriptif variabel penelitian, yaitu harga saham, volatilitas 

harga saham, dan aktivitas volume perdagangan pada periode penelitian yaitu t-5 

hingga t+5. Analisis statistik deskriptif menggunakan program SPSS 16. 
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4.1.1 Harga saham 

 Stock split dilakukan untuk menurunkan harga saham ke rentang harga 

perdagangan. Harga saham yang digunakan adalah harga penutupan masing-

masing emiten. Rata-rata harga saham sebelum dan setelah stock split yang terjadi 

pada tahun 2003-2006 disajikan dalam Tabel 4.1. 

 

TABEL 4.1 

Statistik Deskriptif Harga Saham 

  

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Psebelum 36 4886.22 7976.202 137 34360 

Psesudah 36 1067.47 1605.881 111 8470 

Sumber data: data sekunder yang diolah 

 

  Pada tabel di atas, rata-rata harga sebelum stock split adalah 4886.22 

sementara rata-rata harga setelah stock split adalah 1067.47. Maka dapat dilihat 

bahwa rata-rata harga saham sebelum stock split lebih tinggi daripada rata-rata 

harga saham setelah stock split.  

 

4.1.2 Volatilitas Harga Saham 

 Volatilitas harga saham diukur dengan varians retur saham. Rata-rata 

varian retur sebelum dan setelah stock split yang terjadi pada tahun 2003-2006 

disajikan dalam Tabel 4.2. 
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TABEL 4.2 

Statistik Deskriptif Volatilitas Harga Saham 

 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Vsebelum 36 .007041304 .0211277992 .0000000 .1143472 

Vsedudah 36 .005589932 .0215687658 .0000000 .1302938 

Sumber data: data sekunder yang diolah 

 

Pada tabel di atas, rata-rata varians retur sebelum stock split adalah 

0,007041304 sementara rata-rata varians retur setelah stock split adalah 

0,005589932. Maka dapat dilihat bahwa rata-rata varians retur sebelum stock split 

lebih tinggi daripada rata-rata varians retur setelah stock split yang berarti rata-

rata volatilitas harga saham sebelum stock split lebih tinggi daripada rata-rata 

volatilitaas harga saham setelah stock split. 

 

4.1.3 Aktivitas Volume Perdagangan 

Rata-rata aktivitas volume perdagangan  sebelum dan setelah stock split 

yang terjadi pada tahun 2003-2006 disajikan dalam Tabel 4.4. Berdasarkan data 

yang disajikan dalam tabel tersebut, tampak bahwa rata-rata aktivitas volume 

perdagangan sebelum stock split adalah sebesar 0.0979356826; sedangkan rata-

rata aktivitas volume perdagangan setelah stock split adalah sebesar 

0.1328653394. Jika kedua nilai rata-rata aktivitas volume perdagangan sebelum 

dan setelah stock split tersebut dibandingkan tampak dengan adanya stock split 
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yang terjadi pada tahun 2003-2006 tersebut, terjadi peningkatan rata-rata aktivitas 

volume perdagangan. 

 

TABEL 4.3 

Statistik Deskriptif Aktivitas Volume Perdagangan 

 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

TVAsebelum 36 0.0979356826 0.5729374083 0.0000000000 3.4400000000 

TVAsesudah 36 0.1328653394 0.7806352012 0.0000000000 4.6864666667 

Sumber data: data sekunder yang diolah 

 

4.2 Uji Normalitas Data 

 Pengujian normalitas merupakan pengujian kenormalan distribusi. 

Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari variabel random yang 

kontinyu (Dajan, 1986: 172). Pengujian normalitas menggunakan Kolgorov-

Smirnov Goodness of Fit Test dengan dasar harga saham, volatilitas harga saham, 

dan aktivitas volume perdagangan pada perusahaan yang dijadikan sampel dengan 

periode pengamatan 11 hari. Berikut adalah hasil uji normalitas data untuk 

melihat apakah harga saham, volatilitas harga saham, dan aktivitas volume 

perdagangan terdistribusi normal. 
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TABEL 4.4 

Uji Normalitas Distribusi terhadap Harga Saham 

a. Test distribution is Normal. 

 

 

TABEL 4.5 

Uji Normalitas Distribusi terhadap Volatilitas Harga Saham 

a. Test distribution is Normal. 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Psebelum Psesudah 

N 36 36 

Normal Parameters
a 

Mean 4886.22 1067.47 

Std. Deviation 7976.202 1605.881 

Most Extreme Differences Absolute .309 .358 

Positive .309 .358 

Negative -.276 -.276 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.855 2.148 

Asymp. Sig. (2-tailed) .002 .000 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Vsebelum Vsedudah 

N 36 36 

Normal Parameters
a 

Mean .007041304 .005589932 

Std. Deviation .021127799

2 
.0215687658 

Most Extreme Differences Absolute .400 .400 

Positive .400 .400 

Negative -.369 -.398 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.402 2.398 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 
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TABEL 4.6 

Uji Normalitas Distribusi terhadap Aktivitas Volume Perdagangan 

a. Test distribution is Normal. 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4.4, 4.5, dan 4.6, pengujian 

menghasilkan nilai asymptotic significance untuk harga saham, volatilitas harga 

saham, dan aktivitas volume perdagangan baik sebelum dan setelah stock split di 

bawah 0,05. Berdasarkan hasil-hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

harga saham, volatilitas harga saham, dan aktivitas volume perdagangan tidak 

terdistribusi normal. Dengan demikian, pengujian hipothesis I, II, dan III 

dilakukan dengan menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test. 

 

4.3 Hasil Pengujian Hipothesis 

4.3.1 Pengujian Hipothesis I 

 Pengujian hipoothesis I bertujuan untuk mengetahui adanya perubahan 

harga saham sebelum dan sesudah stock split. Karena data harga saham 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  TVAsebelum TVAsesudah 

N 36.000 36.000 

Normal Parameters
a 

Mean 0.098 0.133 

Std. Deviation 0.573 0.781 

Most Extreme Differences Absolute 0.529 0.527 

Positive 0.529 0.527 

Negative -0.432 -0.432 

Kolmogorov-Smirnov Z 3.175 3.162 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 
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terdistribusi tidak normal, maka digunakan uji statistik non-parametrik Wilcoxon 

Signed Rank Test. Hasil pengujian hipothesis I disajikan dalam tabel 4.7. 

 

TABEL 4.7 

Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank Test Harga Saham sebelum dan Setelah Stock 

Split. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan hasil pada tabel di atas, pengujian terhadap harga saham 

periode sebelum dan sesudah peristiwa stock split menghasilkan nilai z-hitung 

sebesar -5,216 dengan p-value sebesar 0.000018%. Karena p-value < 5%, maka 

pada H01 ditolak dan Ha1 diterima. Dengan demikian penelitian ini membuktikan 

adanya perbedaan harga saham perusahaan sebelum dan sesudah stock split.  

 

4.3.2 Pengujian Hipothesis II  

 Pengujian hipothesis II bertujuan untuk mengetahui adanya perubahan 

volatilitas harga saham sebelum dan sesudah stock split. Karena data volatilitas 

harga saham terdistribusi tidak normal, maka digunakan uji statistik non-

Test Statistics
b 

 Psesudah - 

Psebelum 

Z -5.216
a 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.00000018 

a. Based on positive ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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parametrik Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil pengujian hipothesis II disajikan 

dalam tabel 4.8. 

 

TABEL 4.8 

Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank Test Volatilitas Harga Saham sebelum dan 

Setelah Stock Split. 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil pada tabel tersebut, pengujian terhadap volatilitas harga 

saham periode sebelum dan sesudah peristiwa stock split menghasilkan nilai z-

hitung sebesar -0,131 dengan p-value sebesar 89,6%. Karena p-value > 5%, maka 

pada H02 diterima dan Ha2 ditolak. Dengan demikian penelitian ini membuktikan 

tidak adanya perbedaan volatilitas harga saham perusahaan sebelum dan sesudah 

stock split.  

 

4.3.3 Pengujian Hipothesis III  

 Pengujian hipothesis III bertujuan untuk mengetahui adanya perubahan 

aktivitas volume perdagangan sebelum dan sesudah stock split. Karena data 

aktivitas volume perdagangan terdistribusi tidak normal, maka digunakan uji 

Test Statistics
b 

 Vsedudah - 

Vsebelum 

Z -.131
a 

Asymp. Sig. (2-tailed) .896 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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statistik non-parametrik Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil pengujian hipothesis II 

disajikan dalam tabel 4.8. 

  

TABEL 4.8 

Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank Test Aktivitas Volume Perdagangan Sebelum 

dan Setelah Stock Split. 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil pada tabel tersebut, pengujian terhadap aktivitas volume 

perdagangan periode sebelum dan  sesudah  peristiwa  stock split  menghasilkan  

nilai  z-hitung  sebesar -0,475 dengan p-value sebesar 63,5%. Karena p-value > 

5%, maka pada H03 diterima dan Ha3 ditolak. Dengan demikian penelitian ini 

membuktikan tidak adanya perbedaan aktivitas volume perdagangan perusahaan 

sebelum dan sesudah stock split. 

 

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.4.1 Harga Saham 

Berdasarkan pengujian hipothesis I, penelitian ini membuktikan adanya 

perbedaan harga saham perusahaan yang sebelum dan sesudah stock split. Temuan 

Test Statistics
b 

 TVAsesudah – 

TVAsebelum 

Z -.475
a 

Asymp. Sig. (2-tailed) .635 

a. Based on positive ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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ini mendukung pendapat bahwa stock split mengakibatkan terjadinya penataan 

kembali harga saham ke rentang yang lebih rendah. Semakin banyak barang yang 

beredar di pasar semakin membuat harga barang tersebut rendah, sebaliknya 

semakin langka suatu barang menyebabkan barang tersebut semakin mahal. 

Dalam konteks pasar modal, perusahaan melakukan stock split untuk 

memperbanyak jumlah saham yang beredar agar harga saham tidak terlalu mahal 

diperdagangkan di pasar modal. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Sutrisno dkk. (2000) bahwa ada 

perbedaan harga saham antara sebelum dan setelah peristiwa pengumuman stock 

split, penelitian ini juga mendukung penelitian Ewijaya dan Nur Indriantoro 

(1999), dan Setiyanto (2006). Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan 

penelitian Irmansyah (2003) yang menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan 

harga saham  pada saat sebelum dan sesudah stock split. 

 

4.4.2 Volatilitas Harga Saham 

Berdasarkan pengujian hipothesis II, penelitian ini membuktikan tidak 

adanya perbedaan volatilitas harga saham perusahaan sebelum dan sesudah stock 

split. Temuan statistik deskriptif menunjukkan bahwa volatilitas harga saham 

sebelum stock split lebih tinggi daripada setelah stock split, namun menurut uji 

Wilcoxon Signed Rank perbedaan ini tidaklah signifikan. Dengan demikian 

temuan ini tidak mendukung pendapat bahwa stock split yang menurunkan harga 

saham ke rentang harga yang lebih rendah dapat meningkatkan harga saham lebih 

cepat sehingga fluktuasi harga saham meningkat.  
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Faktor penyebab yang mungkin dari perisitiwa ini adalah, perdagangan 

saham di bursa untuk saham-saham yang melakukan stock split mungkin 

didominasi oleh investor-investor besar atau institusi alih-alih investor kecil. Hal 

ini menyebabkan investor relatif sedikit sekalipun mungkin volume perdagangan 

cukup besar. Maka jika jumlah investor sedikit, variasi harga juga relatif sedikit 

atau rendah sehingga tidak menunjukkan adanya perubahan variasi harga yang 

mencolok atau signifikan. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno  

dkk. (2000) yang menemukan bukti bahwa tidak ada perbedaan volatilitas saham 

sebelum dan setelah peristiwa pengumuman stock split. Hasil penelitian ini juga 

mendukung penelitian Rahayu (2006) yang walaupun menemukan bukti bahwa 

terdapat perbedaan volatilitas saham sebelum dan setelah peristiwa pengumuman 

stock split di tahun 2003, namun menemukan bukti bahwa tidak ada perbedaan 

volatilitas saham sebelum dan setelah peristiwa pengumuman stock split di tahun 

2001, 2002, dan gabungan 2001-2003. 

 

4.4.3 Aktivitas Volume Perdagangan 

Berdasarkan pengujian hipothesis III, penelitian ini membuktikan tidak 

adanya perbedaan aktivitas volume perdagangan perusahaan sebelum dan sesudah 

stock split. Temuan statistik deskriptif menunjukkan bahwa aktivitas volume 

perdagangan setelah stock split lebih tinggi daripada sebelum stock split, namun 

menurut uji Wilcoxon Signed Rank perbedaan ini tidaklah signifikan. Dengan 

demikian temuan ini tidak mendukung pendapat yang menyatakan bahwa stock 
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split dapat meningkatkan likuiditas saham sehingga temuan ini tidak mendukung 

trading range theory.  

Tidak adanya peningkatan likuiditas kemungkinan disebabkan kehati-

hatian sebagian investor dalam memberikan reaksi terhadap penurunan harga yang 

sangat besar akibat stock split. Sebagian investor menahan saham yang telah 

dipecah tersebut hingga mencapai kenaikan harga yang mereka pandang cukup 

untuk dijual untuk memaksimalkan capital gain setelah stock split, dengan 

demikian sebagian investor ini kemungkinan mengharapkan kenaikan volatilitas 

harga saham setelah stock split. Sebagian investor juga tidak segera membeli 

saham setelah stock split karena penurunan harga saham dianggap sebagai 

informasi negatif atas prospek perusahaan di masa depan. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Kurniawati (2003) yang tidak 

menemukan adanya perbedaan aktivitas volume perdagangan antara sebelum dan 

sesudah stock split. Temuan ini juga mendukung penelitian Fatmawati (1999), 

Suhendra (2003), Wijanarko (2003), Augustina (2005), Rahmawati (2006), 

Hamidah (2007), Hidayah (2007), Zendy (2007), dan Fardina (2009) yang 

menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan aktivitas volume perdagangan 

sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman stock split. Namun hasil penelitian 

ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno dkk. (2000), 

Wuff (2002), Septa (2004), Yuliana (2005), Setiyanto (2006), Savitri dan Martani 

(2007), dan Irfana (2008) yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan aktivitas 

volume perdagangan sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman stock split.
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian ini, kesimpulan yang dapat ditarik adalah:  

1. Terdapat perbedaan harga saham antara sebelum dan sesudah stock split. 

Penelitian ini mendukung pendapat bahwa stock split mengakibatkan 

terjadinya penataan kembali harga saham ke rentang yang lebih rendah. 

2. Tidak terdapat perbedaan volatilitas harga saham pada saat sebelum dan 

sesudah peristiwa pengumuman stock split. Penelitian ini tidak 

mendukung pendapat bahwa stock split yang menurunkan harga saham ke 

rentang harga yang lebih rendah dapat meningkatkan harga saham lebih 

cepat sehingga fluktuasi harga saham meningkat. 

3. Tidak Terdapat perbedaan aktivitas volume perdagangan pada saat 

sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman  stock split. Penelitian ini 

tdiak mendukung pendapat yang menyatakan bahwa stock split dapat 

meningkatkan likuiditas saham sehingga  temuan ini tidak mendukung 

trading range theory. 

 

5.2 Keterbatasan penelitiaan 

Keterbatasan penelitian ini adalah: 

1. Tahun pengamatan yang digunakan relatif sedikit yaitu tahun 2003-2006 

sehingga hasil penelitiannya belum dapat digeneralisasi. 
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2. Tidak mempertimbangkan perbedaan harga saham, volatilitas harga 

saham, dan aktivitas volume perdagangan masing-masing tahun sehingga 

hasil analisa setiap tahun bercampur baur. 

3. Tahun pengamatan yang digunakan kurang muktakhir, yaitu tidak 

melibatkan tahun 2007 dan 2008 sehingga kurang informatif bagi 

pengguna penelitian ini. 

4. Pengukuran perubahan harga saham tidak mempertimbangkan rasio split 

sehingga harga saham setelah split yang diuji merupakan bauran dari 

harga-harga saham dengan rasio split yang berbeda-beda. 

 

5.3 Rekomendasi 

1. Bagi para investor yang akan mengambil keputusan jual atau beli saham di 

BEJ, hendaknya keputusan tidak hanya didasarkan pada ada tidaknya 

peristiwa stock split yang dilakukan emiten. Hal ini disebabkan adanya stock 

split ternyata terbukti secara empiris tidak memberikan dampak yang 

signifikan baik terhadap volatilitas harga saham maupun volume perdagangan 

saham walaupun harga saham menurun secara signifikan. 

2. Bagi para emiten sebaiknya lebih berhati-hati dalam memutuskan kebijakan 

stock split, karena sekalipun harga saham menjadi tidak terlalu mahal namun 

hal ini juga dapat memicu berkurangnya kepercayaan investor akibat harga 

yang rendah. 

3. Bagi peneliti selanjutnya: 

a. Menambah tahun pengamatan agar hasil penelitian dapat digeneralisasi. 
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b. Menganalisa perbedaan harga saham, volatilitas, dan trading volume 

activity setiap tahunnya agar dapat dilihat pola perubahan setiap tahun. 

c. Menganalisa pula tahun pengamatan yang muktakhir agar hasil penelitian 

lebih informatif bagi pengguna penelitian. 

d. Pengukuran perubahan harga saham mempertimbangkan rasio split 

sehingga dapat membandingkan harga saham yang sesungguhnya dengan 

harga saham teoritis. 
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LAMPIRAN 1 

Daftar Sampel Penelitian 

No. Kode Nama Perusahaan Tanggal Split 

1 PBRX PT. Pan Brothers Tbk 10-01-03 

2 NISP PT. Bank NISP Tbk 10-02-03 

3 PNIN PT. Panin Insurance Tbk 03-06-03 

4 CFIN PT. Clipan Finance Indonesia Tbk 02-07-03 

5 PNLF PT. Panin Life Tbk 28-07-03 

6 UNVR PT. Unilever Indonesia Tbk. 03-09-03 

7 POOL PT. Pool Advista Indonesia Tbk 05-12-03 

8 EPMT PT. Enseval Putra Tbk 11-12-03 

9 KLBF PT. Kalbe Farma Tbk 02-01-04 

10 DNKS PT. Dankos Laboratories Tbk 06-02-04 

11 EKAD PT. Ekadharma Tape Industries Tbk 10-02-04 

12 APIC PT. Artha Pasific securities Tbk 13-02-04 

13 ISAT PT. Indonesian Satalite Corporation Tbk 18-03-04 

14 JIHD PT. Jakarta International Hotels Tbk 12-05-04 

15 INCO PT. International Nickel Indonesia Tbk 03-08-04 

16 RIGS PT. Rig Tenders Indonesia Tbk 18-08-04 

17 SHDA PT. Sari Husada Tbk 01-09-04 

18 TLKM PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk 28-09-04 

19 RALS PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk 22-10-04 

20 UNSP PT. Bakrie Sumatra Plantation Tbk 03-10-04 
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21 BLTA PT. Berlian Laju Tanker Tbk 09-11-04 

22 DAVO PT. Davomas Abadi Tbk 17-12-04 

23 SMART PT. Sinarmas Agro Recourses And Tech Tbk 20-06-05 

24 CTRS PT. Ciputra Surya Tbk 25-07-05 

25 TGKA PT. Tigaraksa Satria Tbk 30-08-05 

26 HEXA PT. Hexindo Adiperkasa Tbk 01-09-05 

27 PRAS PT. Prima Alloy Steel Tbk 20-09-05 

28 HITS PT. Hompuss Intermuda Tbk 15-12-05 

29 INTA PT. Intraco Penta 15-01-06 

30 TMAS PT. Pelayaran Tempuran Emas Tbk 17-03-06 

31 PJAA PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk  10-07-06 

32 LPKR PT. Lippo Karawaci Tbk 28-07-06 

33 JRAT PT. Jaya Real Property Tbk 14-08-06 

34 TSPC PT. Tempo Scan Pasific Tbk 14-09-06 

35 BBLD PT. Buana Finance Tbk 20-10-06 

36 EKAD PT. Ekadharma International Tbk 26-12-06 

Sumber data: ICMD 2007 dan 2008 yang sudah diolah 
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Lampiran 2 

Harga Penutupan masing-masing perusahan yang terdaftar di BEJ/ BEI yang melakukan stock split selama event window 

No Kode Emiten t-5 t-4 t-3 t-2 t-1 t0 t+1 t+2 t+3 t+4 t+5 

1 PBRX 2,000 2,000 2,000 1,775 1,825 365 365 365 365 350 350 

2 NISP 350 400 415 415 380 200 210 215 220 225 225 

3 PNIN 135 140 135 135 140 135 135 135 140 150 150 

4 CFIN 205 205 215 215 210 105 110 105 115 110 130 

5 PNLF 415 420 420 415 435 110 105 105 115 115 115 

6 UNVR 27,400 27,650 27,800 29,750 30,250 3,375 3,425 3,450 3,400 3,325 3,200 

7 POOL 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 625 625 625 625 625 625 

8 EPMT 1,850 1,900 1,825 1,850 1,900 390 385 400 400 400 725 

9 KLBF 1,025 1,025 1,000 1,000 1,000 500 550 500 525 550 600 

10 DNKS 1,450 1,475 1,450 1,475 1,475 750 750 750 750 750 725 

11 EKAD 1,200 1,275 1,300 1,275 1,250 250 225 245 245 245 220 

12 APIC 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 170 175 170 160 170 140 

13 ISAT 17,400 17,400 16,650 16,750 17,450 3,500 3,800 3,825 3,750 3,725 3,675 

14 JIHD 575 525 525 500 500 225 250 240 205 215 220 

15 INCO 34,350 34,200 34,400 34,550 34,300 8,750 8,750 8,700 8,600 8,050 8,250 

16 RIGS 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 1,000 1,000 1,000 900 900 900 

17 SHDA 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 2,125 2,125 2,125 2,075 2,100 2,000 

18 TLKM 8,360 8,350 8,350 8,350 8,350 4,125 4,125 4,150 4,200 4,350 4,400 

19 RALS 4,350 4,350 4,325 4,275 4,150 875 875 850 850 850 850 

20 UNSP 1,675 1,600 1,625 1,850 1,850 400 430 425 415 405 405 

21 BLTA 1,150 1,225 1,250 1,250 1,225 625 625 625 650 675 700 

22 DAVO 1,075 1,025 1,025 1,100 1,100 220 200 200 200 200 200 

23 SMAR 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 880 950 860 930 1,050 1,050 

24 CTRS 1,330 1,330 1,300 1,320 1,320 650 680 670 670 650 650 

25 TGKA 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 300 300 300 300 300 300 

26 HEXA 6,000 6,000 5,400 6,100 6,200 1,210 1,210 1,200 1,200 1,250 1,260 
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27 PRAS 800 870 840 840 860 175 175 175 175 150 150 

28 HITS 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 560 560 560 560 570 570 

29 INTA 630 640 620 600 600 590 590 580 570 590 590 

30 TMAS 1,600 1,730 1,800 1,750 1,840 910 900 900 910 930 910 

31 PJAA 1780 1860 2,040 2,025 1,900 960 960 970 970 930 910 

32 LPKR 1710 1710 1710 1,740 1,800 900 900 900 900 890 900 

33 JRPT 3300 3300 3225 2950 2900 580 580 580 580 580 580 

34 TSPC 7,100 7450 7,400 7,350 7,450 730 770 780 760 770 780 

35 BBLD 1,420 1,460 1,460 1,500 1,500 770 770 770 730 730 770 

36 EKAD 350 365 340 335 335 170 170 170 170 170 170 

Rata-rata 4,849 4,874 4,845 4,917 4,946 1,061 1,077 1,073 1,065 1,057 1,067 
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Lampiran 3 
rata-rata harga penutupan masing-masing perusahan yang terdaftar di BEJ/ BEI yang 

mengumumkan stock split 

pada periode sebelum dan sesudah 

No Kode Psebelum Psesudah 

1 PBRX 1920 359 

2 NISP 392 219 

3 PNIN 137 142 

4 CFIN 210 114 

5 PNLF 421 111 

6 UNVR 28570 3360 

7 POOL 1250 625 

8 EPMT 1865 462 

9 KLBF 1010 545 

10 DNKS 1465 745 

11 EKAD 1260 236 

12 APIC 1725 163 

13 ISAT 17130 3755 

14 JIHD 525 226 

15 INCO 34360 8470 

16 RIGS 9900 940 

17 SHDA 21000 2085 

18 TLKM 8352 4245 

19 RALS 4290 855 

20 UNSP 1720 416 

21 BLTA 1220 655 

22 DAVO 1065 200 

23 SMAR 3900 968 

24 CTRS 1320 664 

25 TGKA 3000 300 

26 HEXA 5940 1224 

27 PRAS 842 165 

28 HITS 2800 564 

29 INTA 618 584 

30 TMAS 1744 910 

31 PJAA 1921 948 

32 LPKR 1734 898 

33 JRPT 3135 580 

34 TSPC 7350 772 

35 BBLD 1468 754 

36 EKAD 345 170 
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Lampiran 4 

Return masing-masing saham perusahaan  yang terdaftar di BEJ/BEI yang mengumumkan stock split selama  event window 

No Kode Emiten t-5 t-4 t-3 t-2 t-1 t0 t+1 t+2 t+3 t+4 t+5 

1 PBRX 0.000000 0.000000 0.000000 -0.112500 0.028169 -0.800000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.041096 0.000000 

2 NISP -0.176471 0.142857 0.037500 0.000000 -0.084337 -0.473684 0.050000 0.023810 0.023256 0.022727 0.000000 

3 PNIN -0.517857 0.037037 -0.035714 0.000000 0.037037 -0.035714 0.000000 0.000000 0.037037 0.071429 0.000000 

4 CFIN 0.025000 0.000000 0.048780 0.000000 -0.023256 -0.500000 0.047619 -0.045455 0.095238 -0.043478 0.181818 

5 PNLF -0.003636 0.012048 0.000000 -0.011905 0.048193 -0.747126 -0.045455 0.000000 0.095238 0.000000 0.000000 

6 UNVR -0.003636 0.009124 0.005425 0.070144 0.016807 -0.888430 0.014815 0.007299 -0.014493 -0.022059 -0.037594 

7 POOL -0.375000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.500000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

8 EPMT 0.121212 0.027027 -0.039474 0.013699 0.027027 -0.794737 -0.012821 0.038961 0.000000 0.000000 0.812500 

9 KLBF -0.023810 0.000000 -0.024390 0.000000 0.000000 -0.500000 0.100000 -0.090909 0.050000 0.047619 0.090909 

10 DNKS -0.033333 0.017241 -0.016949 0.017241 0.000000 -0.491525 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.033333 

11 EKAD 0.000000 0.062500 0.019608 -0.019231 -0.019608 -0.800000 -0.100000 0.088889 0.000000 0.000000 -0.102041 

12 APIC 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.901449 0.029412 -0.028571 -0.058824 0.062500 -0.176471 

13 ISAT -0.033333 0.000000 -0.043103 0.006006 0.041791 -0.799427 0.085714 0.006579 -0.019608 -0.006667 -0.013423 

14 JIHD 0.000000 -0.086957 0.000000 -0.047619 0.000000 -0.550000 0.111111 -0.040000 -0.145833 0.048780 0.023256 

15 INCO -0.012931 -0.004367 0.005848 0.004360 -0.007236 -0.744898 0.000000 -0.005714 -0.011494 -0.063953 0.024845 

16 RIGS 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.898990 0.000000 0.000000 -0.100000 0.000000 0.000000 

17 SHDA 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.898810 0.000000 0.000000 -0.023529 0.012048 -0.047619 

18 TLKM -0.009000 -0.001196 0.000000 0.000000 0.000000 -0.505988 0.000000 0.006061 0.012048 0.035714 0.011494 

19 RALS 0.015152 0.000000 -0.005747 -0.011561 -0.029240 -0.789157 0.000000 -0.028571 0.000000 0.000000 0.000000 

20 UNSP -0.014706 -0.044776 0.015625 0.138462 0.000000 -0.783784 0.075000 -0.011628 -0.023529 -0.024096 0.000000 

21 BLTA 0.769231 0.065217 0.020408 0.000000 -0.020000 -0.489796 0.000000 0.000000 0.040000 0.038462 0.037037 

22 DAVO 0.048780 -0.046512 0.000000 0.073171 0.000000 -0.800000 -0.090909 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

23 SMAR 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.774359 0.079545 -0.094737 0.081395 0.129032 0.000000 

24 CTRS 0.000000 0.000000 -0.022556 0.015385 0.000000 -0.507576 0.046154 -0.014706 0.000000 -0.029851 0.000000 
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25 TGKA 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.900000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

26 HEXA 0.000000 0.000000 -0.100000 0.129630 0.016393 -0.804839 0.000000 -0.008264 0.000000 0.041667 0.008000 

27 PRAS 0.000000 0.087500 -0.034483 0.000000 0.023810 -0.796512 0.000000 0.000000 0.000000 -0.142857 0.000000 

28 HITS 0.018182 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.800000 0.000000 0.000000 0.000000 0.017857 0.000000 

29 INTA 0.000000 0.015873 -0.031250 -0.032258 0.000000 -0.016667 0.000000 -0.016949 -0.017241 0.035088 0.000000 

30 TMAS 0.006289 0.081250 0.040462 -0.027778 0.051429 -0.505435 -0.010989 0.000000 0.011111 0.021978 -0.021505 

31 PJAA 0.022989 0.044944 0.096774 -0.007353 -0.061728 -0.494737 0.000000 0.010417 0.000000 -0.041237 -0.021505 

32 LPKR 0.000000 0.000000 0.000000 0.017544 0.034483 -0.500000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.011111 0.011236 

33 JRPT 0.000000 0.000000 -0.022727 -0.085271 -0.016949 -0.800000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

34 TSPC -0.006993 0.049296 -0.006711 -0.006757 0.013605 -0.902013 0.054795 0.012987 -0.025641 0.013158 0.012987 

35 BBLD 0.000000 0.028169 0.000000 0.027397 0.000000 -0.486667 0.000000 0.000000 -0.051948 0.000000 0.054795 

36 EKAD -0.066667 0.042857 -0.068493 -0.014706 0.000000 -0.492537 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

Rata-rata -0.006959 0.014976 -0.004477 0.003781 0.002122 -0.652079 0.012055 -0.005292 -0.001300 0.004768 0.022650 
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Lampiran 5 
Rata-rata Return masing-masing saham perusahaan  yang terdaftar di BEJ/BEI yang 

mengumumkan stock split  

pada periode sebelum, saat, dan sesudah 

No Kode  Sebelum sesudah 

1 PBRX -0.016866 -0.008219 

2 NISP -0.016090 0.023959 

3 PNIN -0.095899 0.021693 

4 CFIN 0.010105 0.047149 

5 PNLF 0.008940 0.009957 

6 UNVR 0.019573 -0.010406 

7 POOL -0.075000 0.000000 

8 EPMT 0.029898 0.167728 

9 KLBF -0.009640 0.039524 

10 DNKS -0.003160 -0.006667 

11 EKAD 0.008654 -0.022630 

12 APIC 0.000000 -0.034391 

13 ISAT -0.005728 0.010519 

14 JIHD -0.026915 -0.000537 

15 INCO -0.002865 -0.011263 

16 RIGS 0.000000 -0.020000 

17 SHDA 0.000000 -0.011820 

18 TLKM -0.002039 0.013063 

19 RALS -0.006279 -0.005714 

20 UNSP 0.018921 0.003149 

21 BLTA 0.166971 0.023100 

22 DAVO 0.015088 -0.018182 

23 SMAR 0.000000 0.039047 

24 CTRS -0.001434 0.000319 

25 TGKA 0.000000 0.000000 

26 HEXA 0.009205 0.008280 

27 PRAS 0.015365 -0.028571 

28 HITS 0.003636 0.003571 

29 INTA -0.009527 0.000179 

30 TMAS 0.030331 0.000119 

31 PJAA 0.019125 -0.010465 

32 LPKR 0.010405 0.000025 

33 JRPT -0.024990 0.000000 

34 TSPC 0.008488 0.013657 

35 BBLD 0.011113 0.000569 

36 EKAD -0.021402 0.000000 
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Lampiran 6 

Volatilitas (Varians) masing-masing saham perusahaan  yang terdaftar di BEJ/BEI yang 
mengumumkan stock split selama  event window 

  No Kode  Sebelum sesudah   

  1 PBRX 0.00300685 0.00033777   

  2 NISP 0.01469365 0.00031355   

  3 PNIN 0.05655287 0.00103021   

  4 CFIN 0.00075871 0.00930932   

  5 PNLF 0.00055576 0.00266018   

  6 UNVR 0.00085327 0.00046031   

  7 POOL 0.02812500 0.00000000   

  8 EPMT 0.00335740 0.13029375   

  9 KLBF 0.00017428 0.00587146   

  10 DNKS 0.00048575 0.00022222   

  11 EKAD 0.00116764 0.00643822   

  12 APIC 0.00000000 0.00856902   

  13 ISAT 0.00114688 0.00186151   

  14 JIHD 0.00155172 0.00953299   

  15 INCO 0.00006270 0.00105944   

  16 RIGS 0.00000000 0.00200000   

  17 SHDA 0.00000000 0.00056695   

  18 TLKM 0.00001541 0.00018406   

  19 RALS 0.00026352 0.00016327   

  20 UNSP 0.00496172 0.00171122   

  21 BLTA 0.11434719 0.00044576   

  22 DAVO 0.00218965 0.00165289   

  23 SMAR 0.00000000 0.00773841   

  24 CTRS 0.00018380 0.00080925   

  25 TGKA 0.00000000 0.00000000   

  26 HEXA 0.00666224 0.00038140   

  27 PRAS 0.00205793 0.00408163   

  28 HITS 0.00006612 0.00006378   

  29 INTA 0.00045382 0.00045388   

  30 TMAS 0.00177378 0.00029741   

  31 PJAA 0.00348732 0.00043097   

  32 LPKR 0.00023887 0.00006243   

  33 JRPT 0.00123815 0.00000000   

  34 TSPC 0.00059864 0.00080944   

  35 BBLD 0.00023165 0.00142485   

  36 EKAD 0.00222465 0.00000000   
 

 

 


