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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana 

(emiten) dengan pihak yang kelebihan dana (investor). Emiten menghimpun dana yang 

mereka butuhkan bagi perusahaannya dengan mengeluarkan surat-surat berharga seperti 

saham dan obligasi. Surat-surat berharga tersebut kemudian dipilih oleh para investor 

dengan berbagai macam pertimbangan yang bergantung dari preferensi dalam membuat 

keputusan investasi. Perkembangan pasar modal Indonesia yang ditandai dengan 

semakin bertambahnya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

mengindikasikan semakin menariknya masuk ke dalam pasar modal baik bagi para 

emiten maupun investor. Saham merupakan surat berharga yang sangat diminati oleh 

investor,  berdasarkan data IDX statistic 2009 terdapat 497 emiten di Bursa Efek 

Indonesia dengan total 1.465.655.000 lembar saham yang di perdagangkan. 

 Dalam pasar modal informasi merupakan kebutuhan bagi para investor, karena 

dengan adanya informasi investor dapat memprediksikan perkembangan perusahaan dan 

membuat keputusan investasi sehingga diharapkan akan sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai. Banyak sekali infomasi yang dapat dimanfaatkan oleh investor baik informasi 

yang tersedia di publik ataupun informasi pribadi (privat). Suatu informasi akan 

bermakna bila informasi tersebut dapat mendorong investor untuk melakukan keputusan 

investasi dengan bertransaksi di pasar modal, hasil transaksi tersebut akan 

mempengaruhi harga saham, volume perdagangan, dan lain-lain. Salah satu informasi 

yang dapat dimanfaatkan oleh investor adalah pengumuman pemecahan saham. 

 Stock split merupakan aktivitas perusahaan untuk memecah satu lembar saham 

lama menjadi n lembar saham baru, dimana harga per lembar saham baru setelah 
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pemecahan saham adalah 1/n dari harga saham sebelumnya (Sulistianti, 2008). Secara 

teoritis, stock split diketahui tidak menciptakan nilai ekonomis tetapi dalam praktik 

umumnya pasar bereaksi terhadap kegiatan pemecahan saham yang dilakukan 

perusahaan. Stock split umumnya hanya meningkatkan jumlah saham yang beredar 

namun tidak memberikan dana baru atau klaim tambahan kepada shareholder (Baker et 

al., 1995  dalam Julita, 2002). Secara murni stock split hanya merupakan perubahan 

akuntansi yang bersifat „kosmetik‟ untuk mengurangi par value saham tetapi tidak 

mengubah jumlah modal di dalam neraca perusahaan (Baker and Powell, 1993 dalam 

Julita, 2002). Emiten akan melakukan pemecahan nilai saham bila dirasakan harga 

sahamnya relatif mahal atau kurang terjangkau daya beli investor. Program stock split 

dengan mengubah nilai nominalnya menjadi lebih rendah atau lebih murah dilakukan 

dengan maksud agar sahamnya menjadi lebih likuid pada perdagangan.  

 Pada dasarnya, likuditas saham berkaitan dengan kemampuan suatu saham untuk 

diperjualbeikan. Semakin mudah melakukan penjualan maupun pembelian terhadap 

suatu saham maka saham tersebut dikatakan semakin likuid. Likuiditas saham juga 

berkaitan dengan jumlah transaksi saham di pasar modal dalam periode tertentu. 

Semakin banyak transaksi yang dilakukan terhadap sutau saham akan membuat likuiditas 

saham semakin meningkat, hal ini menunjukan bahwa saham perusahaan tersebut 

diminati oleh para investor. Motivasi lain yang mendorong perusahaan melakukan 

pemecahaan saham ialah signaling hypothesis theory, merupakan salah satu upaya untuk 

menarik investor dengan memberikan sinyal bahwa perusahaan memiliki kondisi yang 

bagus. Proses melakukan pemecahan saham oleh perusahaan tidaklah mudah dan murah, 

oleh karena itu jika sebuah perusahaan melakukan pemecahan saham dapat dikatakan 

bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik dimasa yang akan datang. Pasar 

akan merespon sinyal positif tersebut salah satunya dengan meningkatnya permintaan 
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terhadap saham tersebut. Sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran, jika jumlah 

permintaan lebih besar daripada jumlah penawaran maka akan menyebabkan naiknya 

harga saham. Menurut Marwata (2001) dalam Sulistianti (2008) stock split  memberikan 

informasi kepada investor tentang peningkatan return masa depan dan peningkatan 

earning. Memandang bahwa perusahaan akan memberikan return (tingkat 

pengembalian) yang tinggi, sehingga memberikan daya tarik investor untuk berinvastasi 

dan akan mendorong perusahaan melakukan pemecahan saham. Menurut Fama. et. all 

(1969) dalam Zakiar (2007) persepsi yang medasari stock split adalah bahwa perusahaan 

yang melakukan stock split akan memiliki future earning yang meningkat. Persepsi lain 

mengatakan bahwa perusahaan akan memberikan sejumlah cash dividen di masa 

mendatang. Oleh karena itu, stock split akan mendorong naiknya harga saham sehingga 

pada sekitar hari pengumuman akan dapat ditemui adanya abnormal return. 

 Dampak pengumuman perusahaan atau corporate action dapat mempengaruhi 

harga  saham bila berada dalam pasar yang baik. Perubahan harga ini dapat menciptakan 

adanya abnormal return, yaitu perbedaan hasil return sebuah saham maupun potofolio 

dengan rata-rata nilai hasil pasar (Zakiar,2007).  Dengan demikian program pemecahan 

saham merupakan peluang bagi investor, dimana peluang tersebut hanya akan diperoleh 

bila investor cepat dalam mengantisipasi informasi. Keterlambatan mengantisipasi 

informasi atau mengakses informasi program stock split akan tidak atau kurang 

memberikan keuntungan (Rijanto, 2004).  

 Hasil peneltian yang dilakukan oleh Ewijaya dan Indriantoro (1999) bahwa 

pemecahan saham mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap perubahan harga 

saham relatif dan juga disebutkan untuk mengetahui pengaruh tersebut dilakukan 

pengawasan terhadap laba per lembar saham, dividen, indeks harga saham industri. 

Sutrisno (2000)  meneliti mengenai pengaruh stock split terhadap likuiditas dan return 
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saham di Bursa Efek Jakarta menunjukan bahwa stock split hanya mempengaruhi harga, 

volume perdagangan, dan presentase spread, tetapi tidak mempengaruhi varians dan 

abnormal return baik ditinjau secara individual maupun sebagai sebuah portofolio. 

Dalam penelitian Impraplin (2007) mengenai analisis kandungan informasi stock split 

terhadap abnormal return dan likuiditas saham studi empiris pada perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 2004 sampai 2005 diperoleh hasil bahwa adanya 

reaksi pasar yang ditunjukan dengan adanya abnormal return saham yang signifikan 

pada periode peristiwa pengumuman stock split dan juga hasil yang signifikan terhadap 

volume perdagangan yang dibandingkan pada saat sebelum dan sesudah stock split. 

Zakiar (2007)  dalam penelitiannya mengenai dampak pengumuman stock split di Bursa 

Efek Jakarta memperoleh hasil bahwa pengumuman stock split mengandung efek 

informasi yang dapat mempengaruhi harga saham perusahaan, sehingga muncul nilai 

abnormal return di dalam periode penelitian dari tahun 2002 sampai 2006. 

  Hal yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini disebabkan masih 

menjadi teka-teki pengaruh pemecahan saham yang dilakukan perusahaan terhadap 

harga saham perusahaan tersebut ada yang mengalami kenaikan maupun penurunan 

setelah melakukan stock split, bahkan mungkin tidak bergerak atau tetap perubahan 

harga sahamnya. Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut yang berfokus kepada pengaruh stock split terhadap abnormal return saham 

perusahaan–perusahaan yang melakukan tindakan pemecahan saham yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada periode 2005 sampai 2009. Oleh karena itu, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Stock Split Terhadap 

Perubahan Harga Saham Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2005-2009 ”. 
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1.2 Masalah Penelitian 

1.2.1 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah terjadi abnormal return saham pada perusahaan-perusahaan yang tercatat 

melakukan stock split di Bursa Efek Indonesia yang ditinjau pada masa sebelum dan 

sesudah stock split. 

2. Apakah jenis pasar bursa di Indonesia termasuk pasar efisien kuat, setengah kuat atau 

lemah dilihat dari reaksi pasar terhadap stock split. 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

1. Penelitian ini menguji pengaruh kegiatan pemecahan saham dengan menggunakan 

pendekatan harga, yaitu penulis mengamati perubahan harga saham di sekitar event 

date pemecahan saham dan harga saham yang digunakan adalah harga nominal. 

2. Data emiten diperoleh dari Indonesia stock exchange (IDX) statistic periode  1 

Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2009. Mengunakan data emiten yang 

mengumumkan kebijakan pemecahan saham dan tidak mengumumkan kebijakan 

lainnya seperti right issue, bonus, warrant,ataupun corporate event lainnya selama 

periode window. 

3. Event date yang di gunakan dalam penelitian ini adalah tanggal perdagangan saham 

dengan nilai nominal baru di pasar reguler dan pasar negosiasi. 

4. Penelitian hanya di fokuskan untuk melihat pengaruh informasi stock split dan tidak 

memasukan faktor-faktor lain seperti jenis perusahaan, ukuran perusahaan, faktor 

politik atau faktor eksternal lainnya yang mungkin akan mempengaruhi hasil 

penelitian. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagi berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah terjadi abnormal return saham pada 

perusahaan-perusahaan yang tercatat melakukan stock split di Bursa Efek Indonesia 

yang di tinjau pada masa sebelum dan sesudah stock split. 

2. Untuk mengetahui jenis pasar bursa di Indonesia termasuk pasar efisien kuat, 

setengah kuat atau lemah dilihat dari reaksi pasar terhadap stock split. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian mengenai 

informasi keputusan perusahaan untuk melakukan pemecahan saham terhadap harga 

saham tersebut antara lain: 

1. Bagi penulis, dengan melakukan penelitian ini penulis memperoleh pengalaman dan 

ilmu pengetahuan baru mengenai gambaran pasar modal khusunya kebijakan 

perusahaan mengenai stock split.  

2. Bagi institusi perguruan tinggi, Memberikan sumbangan tambahan literatur 

mengenai pemecahan saham terhadap harga saham dan juga memberikan bahan 

referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya di masa yang akan datang 

mengenai event study tentang stock split. 

3. Bagi investor diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil 

keputusan apabila mereka ingin bertransaksi di sekitar pemecahan saham dan bagi 

perusahaan sebagai bahan pertimbangan atau pemikiran dalam menentukan 

kebijaksanaan perusahaan dalam hal kebijaksanaan pemecahan saham. 
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1.5 Sitematika Penulisan 

 Sebagai gambaran awal pada penelitian ini, isi dari pembahasan akan dibagi 

menjadi lima bab, yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini memuat teori yang relevan mengenai pasar modal, stock split, efisiensi 

pasar, harga saham, reaksi pasar terhadap stock split, hipotesis dan kerangka pemikiran. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini mengemukakan tentang populasi, sampel, sumber data, variabel 

pengukuran, serta metode analisis data beserta hipotesis. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menguraikan tentang penjelasan gambaran umum objek penelitian, proses 

perhitungan abnormal return perusahaan, statistik deskriptif, analisis dan pembahasan 

hasil pengujian data. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dalam peneltian ini 

yang dapat digunakan bagi peneliti selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 Analisis Pengaruh..., Cindy Medinia Marita, Ma.-Ibs, 2010 



8 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Investasi 

 Ada banyak pengertian tentang investasi, investasi adalah komitmen atas 

sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh 

keuntungan di masa datang. Menurut Frank J. Fabbozzi dalam Fahmi dan Hadi (2009) 

manajemen investasi adalah proses pengelolaan uang. Smith dan Skousen mengatakan, 

“investing activities : transaction and event the purchase and sale of securities 

(excluding cash equivalents), and building, equipment. And other asset not generally 

held for sale, and the making, and collecting of loans. They are not classified as 

operating activities, since the relate only indirectly to the central, on going operation 

ofentity.” 

 Disisi lain Relly dan Brown memberikan pengertian investasi adalah, 

“investment is the current commitment of dollar for a periode of time to derive future 

payment that will compensate the investor for the time the fund are commited, the 

expected rate of inflation, the uncertainty of the future payment.” Adapun menurut 

Abdul Halim investasi pada hakekatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat 

ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Lebih jauh 

ekonom asal Amerika Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld mengatakan bahwa 

bagian output yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan swasta guna menghasilkan 

output di masa mendatang ini bisa disebut juga sebagai investasi.  

 Menurut PSAK nomor 13 dalam Standar Akuntansi Keuangan per 1 Oktober 

2004 investasi adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan 

kekayaan (accretion of welth) melalui distribusi hasil investasi (seperti bunga royalti, 

dividen, dan uang sewa), untuk apresiasi nilai investasi, atau untuk manfaat lain bagi 
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perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan 

perdagangan. Persediaan dan aktiva tetap bukan merupakan investasi. 

 Dari penjabaran diatas mengenai definisi investasi maka dapat di simpulkan 

bahwa investasi adalah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan 

keutungan dimasa yang akan datang  dengan cara mengalokasikan modalnya saat ini 

pada produk-produk investasi yang diharapkan akan memberikan keuntungan. Beberapa 

produk investasi dikenal sebagai efek atau surat berharga. Dimana definisi efek adalah 

suatu instrumen bentuk kepemilikan yang dapat dipindah tangankan dalam bentuk surat 

berharga, saham atau obligasi, bukti hutang (promissory notes), bunga atau partisipasi 

dalam suatu perjanjian kolektif (reksa dana), Hak untuk membeli suatu saham (rights), 

warrant untuk membeli saham pada masa mendatang atau instrumen yang dapat 

diperjual belikan. 

2.1.1 Bentuk Investasi 

1. Investasi pada aset riil (real assets), adalah investasi dalam bentuk aset berwujud 

seperti tanah, mesin, pabrik atau bangunan. 

2. Investasi pada aset finansial (financial assets), adalah investasi keuangan yang 

biasanya berbentuk sertifikat atau dokumen. Investasi ini bibagi menjadi dua yaitu 

investasi di pasar uang contohnya seperti deposito, sertifikat Bank Indonesia dan 

yang kedua investasi di pasar modal contohnya seperti saham, obligasi, opsi, waran, 

dan lain- lain 

2.1.2 Tipe Investasi 

2.1.2.1 Investasi Langsung 

 Investasi langsung adalah suatu pemilikan surat berharga secara langsung dalam 

suatu entitas yang secara resmi telah go public dengan harapan dapat memperoleh 

keuntungan berupa penghasilan dividen atau capital gain. Investasi langsung melibatkan 
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efek untuk di perjual belikan langsung oleh investor dengan menggunakan broker dan 

juga memiliki kontrol langsung terhadap efek tersebut. 

2.1.2.2 Investasi Tidak Langsung 

 Investasi tidak langsung adalah surat berharga yang dimiliki diperdagangkan 

kembali oleh perusahaan investasi (investment company) yang berfungsi sebagai 

perantara. Pemilikan aktiva tidak langsung dilakukan melalui lembaga-lembaga 

keuangan terdaftar, yang bertindak sebagai perantara atau intermediary. Dalam perannya 

sebagai investor tidak langsung, pedagang perantara (pialang) memperoleh dividen dan 

capital gain seperti halnya investor langsung, selain itu juga memperoleh capital gain 

atas hasil perdagangan portofolio yang dilakukan oleh perusahaan perantara tersebut. 

 

Gambar 2.1 

Investasi Langsung dan Investasi Tidak Langsung 

 

 

Sumber : Jogiyanto (2008) dalam Fahmi dan Hadi (2009). 
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2.1.3 Proses Investasi 

1. Menetapkan Sasaran Investasi 

Proses sasaran artinya melakukan keputusan yang bersifat fokus atau menempatkan 

target sasaran terhadap yang akan di investasikan. Penetapan sasaran investasi sangat 

disesuaikan dengan apa yang ditujukan pada investasi tersebut. 

2. Membuat Kebijakan Investasi 

Pada tahap proses yang kedua ini menyangkut dengan bagaimana perusahaan 

mengelola dana yang berasal dari saham, obligasi dan lainnya untuk kemudian di 

distribusikan ke tempat-tempat yang dibutuhkan. Perhitungan pendistribusian dana 

ini haruslah di lakukan dengan prinsip kehati-hatian karena berbagai hal bisa timbul 

pada saat dana tersebut tidak mampu untuk ditarik kembali. Perlu bagi pihak 

perusahaan memperhitungkan tentang beban pajak yang akan di tanggung nantinya. 

3. Memilih Strategi Portofolio 

Menyangkut pada keputusan peranan yang akan diambil oleh pihak perusahaan yaitu 

apakah bersifat aktif atau pasif. Pada saat perusahaan melakukan investasi aktif maka 

semua kondisi tentang perusahaan akan dengan cepat tergambarkan di pasar saham. 

Investasi aktif akan selalu mencari informasi yang tersedia dan kemudian selanjtnya 

mencari kombinasi portofolio yang paling tepat untuk dilaksanakan. Sedangkan cara 

pasif hanya dapat dilihat pada indeks rata-rata saja, atau dengan kata lain berdasarkan 

pada reaksi pasar saja tanpa ada sikap atraktif. 

4. Memilih Aset 

Tahap ini perusahaan berusahan memilih aset investasi yang nantinya akan 

memberikan return yang tertinggi. Return disini dilihat sebagai keuntungan yang 

akan mampu diperoleh perusahaan. 
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5. Mengukur dan Mengevaluasi Kinerja 

Tahap ini menjadi tahap evaluasi bagi perusahaan untuk melihat kembali apa yang 

telah dilakukan selama ini dan apakah tindakan yang telah dilakukan selama ini 

sudah maksimal atau belum. 

2.2 Pasar Modal 

 Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan 

pihak yang membutuhkan dana dan disinilah tempat dimana berbagai pihak khususnya 

perusahaan menjual saham (stock) dan obligasi (bond). Hasil penjulan tersebut nantinya 

akan dipergunakan sebagai tambahan dana atau untuk memperkuat dana perusahaan. 

Sedangkan menurut Joel G. Siegel dan Jae K. Shim (1999) pasar modal adalah pusat 

perdagangan utang jangka panjang dan saham perusahaan. Adapun menurut  R.J Shook 

(2002) pasar modal merupakan sebuah pasar tempat dana-dana modal, seperti ekuitas 

dan hutang diperdagangkan. Sekuritas yang diperjual belikan di dalam pasar modal 

umumnya memiliki umur lebih dari satu tahun. Menurut Sunariyah (1997) pasar modal 

adalah suatu pasar yang disiapkan guna memperdagangkan saham, obligasi dan jenis 

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

pemerintah ataupun swasta. Pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar untuk 

berbagai instrument keuangan (sekuritas) jangka panjang yang dapat diperjual belikan, 

baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities maupun perusahaan swasta 

(Suad Husnan, 1994). 

 Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan 

yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik 

yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang 

berkaitan dengan efek. Pasar modal dipandang memiliki peranan strategis dalam 
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pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan 

wahana investasi bagi masyarakat. 

 Sebagai simpulan, pasar modal merupakan tempat bertemunya penjual dan 

pembeli dengan komoditi yang diperjualbelikan adalah efek, pasar modal di indonesia 

disebut dengan bursa efek dan dilandasi dengan undang-undang untuk mengatur pihak-

pihak yang ada didalamnya. 

2.2.1 Jenis Pasar Modal 

 Penjualan saham kepada masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa cara 

umumnya penjualan dilakukan sesuai dengan bentuk pasar modal dimana sekuritasnya 

tersebut diperjualbelikan. Jenis-jenis pasar modal ada beberapa macam yaitu : 

1. Pasar Perdana (Primary Market) 

Pasar Perdana adalah penawaran saham yang menerbitkan saham (emiten) kepada 

investor selama waktu yang ditetapkan oleh perusahaan sebelum saham tersebut 

diperdagangkan dipasar sekunder. Pengaruh tersebut menunjukkan bahwa pasar 

perdana adalah pasar bagi saham atau sekunder 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. 

2. Pasar Sekunder (Secondary Market) 

Pasar sekunder 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 yaitu faktor internal dan eksternal. Pertama, 
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faktor internal perusahaan merupakan, merupakan 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. Kedua, 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 ) 

Pasar ketiga adalah tempat perdagangan saham atau sekuritas lain dibursa efek (over 

the counter market ). Pasar ketiga merupakan pasar perdagangan surat berharga pada 

saat pasar sekunder tutup. Di Indonesia pasar ketiga ini disebut bursa paralel, dimana 

menurut Pakdes 1989 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. Dalam pasar ketiga ini tidak memiliki pusat lokasi 

perdagangan yang dinamakan floor trading (lantai bursa). Operasi yang ada pada 

pasar ketiga berupa pemusatan informasi yang disebut trading information. Informasi 

yang diberikan pasar ini meliputi: harga saham, jumlah transaksi, dan keterangan 

lainnya mengenai surat berharga yang bersangkutan. Dalam sistem perdagangan 

pialang dapat bertindak dalam kedudukan sebagai pedagang efek maupun sebagai 

perantara pedagang. 
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4. Pasar keempat (Fourth Market) 

Pasar keempat merupakan bentuk perdagangan efek antar investor atau dapat 

diartikan dengan pengalihan saham dari satu pemegang ke pemegang saham lainnya 

tanpa melalui perantara pedagang efek 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.  

2.2.2 Sejarah Pasar Modal Indonesia 

 Era pasar modal di Indonesia dapat dibagi menjadi 6 periode. Periode pertama 

adalah periode zaman Belanda tahun 1912 yang merupakan tahun 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. 

 Bursa di Indonesia berdiri tahun 1912, perkembangan bursa efek di Indonesia 

tidak terlepas dari pasang surutnya iklim politik, ekonomi dan keuangan negara ini. 

Bursa efek mengalami kemunduran aktivitasnya di tahun 1940, ketika Belanda diserang 

dan diduduki oleh bangsa Jerman. Setelah itu muncul lagi tahun1952 dan seolah-olah 

menghilang sejak tahun 1958, kemudian bangkit kembali pada tanggal 10 Agustus 1977. 

Sejak dibuka kembali pada tahun 1977 pasar modal diawasi dan dilaksanakan oleh 

BAPEPAM, badan yang berada di dalam lingkungan Departemen Keuangan, pelaku 

pasar modal disamping BAPEPAM adalah perusahaan- perusahaan efek, yang menjadi 
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perantara antara perusahaan yang membutuhkan dana (Emiten) dan para pemilik dana 

(pemodal atau investor), para akuntan, notaris, penasehat hukum dan para penilai, yang 

menduduki tempat penting dalam konfigurasi pasar modal. Pada tahun 1970 BAPEPAM 

diganti fungsinya dari pembina menjadi pengawas. Pada tahun 1992 pengelolaannya 

diserahkan kepada pihak swasta, perkembangan pasar yang begitu cepat menghendaki 

adannya efisiensi kerja dan bursa harus diotomatisasi. Inilah yang melahirkan JATS 

(Jakarta Automated Trading System), yang di perkuat dengan undang-undang di tahun 

1995. 

2.2.3 Efisiensi Pasar 

 Pasar yang efisien adalah sebuah pasar dimana harga sebuah sekuritas 

merefleksikan seluruh informasi yang tersedia dengan cepat dan menyeluruh 

(Jones,2007). Menurut Copeland, Weston (1992) dalam Sukendro (1999) yang dimaksud 

dengan pasar modal yang efisien adalah pasar dimana harga-harga sekuritaas sepenuhnya 

dan dengan segera mencerminkan semua informasi relevan yang tersedia. Selain itu 

Sukendro (1999) dalam penelitiannya juga menyebutkan dalam pasar modal yang efisien 

para manajer keuangan profesional tidak boleh mempunyai jalan untuk memperoleh 

informasi yang memungkinkan mereka secara konsisten menguasai pasar. Oleh karena 

itu dalam pasar modal yang efisien para investor kecil tidak perlu takut menanamkan 

modalnya dan ikut berperan secara aktif dan mereka tidak perlu merasa rendah diri 

karena kurang kemampuannya dalam merakit, mengintepretasikan ataupun mencerna 

informasi yang diperoleh. 

 Fama (1970) dalam Fatmawati (1999) menyajikan tiga macam bentuk utama dari 

efisiensi pasar berdasarkan segi ketersediaan informasi, sebagai berikut: 
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1. Efisiensi Pasar Bentuk Lemah (Weak Form) 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga-harga dari sekuritas tercermin 

secara penuh informasi masa lalu. Informasi tersebut merupakan informasi yang 

sudah terjadi. Bentuk efisiensi pasar yang lemah ini berkaitan dengan teori acak 

(random wall theory) yang menyatakan bahwa data masa lalu tidak berhubungan 

dengan nilai sekarang. Jika pasar efisien dalam bentuk lemah maka nilai-nilai masa 

lalu tidak dapat digunkan untuk memprediksi harga sekarang. Ini berarti bahwa 

investor tidak dapat menggunakan informasi masa lalu untuk mendapatkan 

keuntungan yang tidak normal (abnormal return) 

2. Efisiensi Pasar Bentuk Setengah Kuat (Semi Strong Form) 

Pasar dikatakan efisien setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh 

mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan termasuk informasi yang berada 

di laporan-laporan keuangan perusahaan emiten. Informasi yang dipublikasikan 

dapat berupa informasi dalam bentuk pengumuman oleh perusahaan emiten, 

peraturan pemerintah atau regulator yang hanya berdampak pada harga-harga 

sekuritas yang terkena regulasi tersebut, atau yang dapat berdampak kesemua 

perusahaan emiten. Jika pasar efisien dalam bentuk setengah kuat, maka tidak ada 

investor baik individual maupun kelompok yang dapat menggunakan informasi yang 

dipublikasikan untuk mendapatkan keuntungan tidak normal dalam jangka waktu 

yang lama. 

3. Efisiensi Pasar Bentuk Kuat (Strong Form) 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh 

mencerminkan semua informasi yang tersedia termasuk informasi yang privat jika 

pasar efisien dalam bentuk ini, maka tidak ada investor yang dapat memperoleh 

keuntungan tidak normal karena mempunyai informasi privat. 
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Gambar 2.2 

Tingkatan Kumulatif Bentuk Pasar Efisien dan Informasi di Dalamnya 

 

Sumber : Jones (2007) 

 

2.3  Saham 

 BAPEPAM menyebutkan definisi saham adalah sertifikat yang menunjukkan 

bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas 

penghasilan dan aktiva perusahaan. Saham adalah tanda penyertaan modal pada 

perseroan terbatas seperti yang telah diketahui bahwa tujuan pemodal membeli saham 

untuk memperoleh penghasilan dari saham tersebut. Masyarakat pemodal itu 

dikategorikan sebagai investor dan spekulator. Investor disini adalah masyarakat yang 

membeli saham untuk memiliki perusahaan dengan harapan mendapatkan dividen dan 

capital gain dalam jangka panjang, sedangkan spekulator adalah masyarakat yang 

membeli saham untuk segera dijual kembali bila situasi dianggap paling 

menguntungkan. Menurut Gitman (2007), Saham adalah bentuk paling murni dan 

Strong form, 

Seluruh informasi 

Semi strong Form,  

informasi publikasi 

Weak Form,  

informasi 

masa lalu 
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sederhana dari kepemilikan perusahaan. Saham adalah selembar kertas yang menyatakan 

kepemilikan dari sebagian perusahaaan (Bernstein, 1995). 

 Selain itu menurut Mishkin (2001) Saham adalah suatu sekuritas yang memiliki 

klaim terhadap pendapatan dan asset sebuah perusahaan. Sekuritas sendiri dapat 

diartikan sebagai klaim atas pendapatan masa depan seorang peminjam yang dijual oleh 

peminjam kepada yang meminjamkan, sering juga disebut instrumen keuangan. Dalam 

penelitiannya Irmansyah (2003) menyebutkan investor yang menyertakan dananya 

sebagai modal bagi suatu perseroan terbatas tentu memerlukan bukti yang menjelaskan 

bahwa ia atau mereka telah menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut untuk 

itulah di keluarkan apa yang disebut sebagai saham. 

 Berdasarkan uraian di atas secara umum dapat dikatakan bahwa saham adalah 

bukti kepemilikan sebuah perusahaan yang memberikan hak dan kewajiban kepada 

pemegang saham tersebut. 

2.3.1 Jenis Saham 

 Dalam transaksi jual-beli di bursa efek, saham atau sering pula disebut shares 

merupakan instrumen yang paling dominan diperdagangkan. Saham tersebut dapat 

diterbitkan dengan cara atas nama atau atas unjuk. Selanjutnya saham dapat dibedakan 

antara saham biasa (common stoks) dan saham preferen (preffered stocks).  

1. Saham Biasa (Common Stock) 

Saham biasa adalah efek dari penyertaan pemilikan (equity security) dari badan 

usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas. Saham biasa memberikan jaminan untuk 

turut serta dalam pembagian laba daiam bentuk dividen, apabila perusahaan tersebut 

memperoleh laba. BAPEPAM menyebutkan bahwa saham biasa merupakan jenis 

efek yang paling sering dipergunakan oleh emiten untuk memperoleh dana dari 

masyarakat dan juga merupakan jenis yang paling populer di pasar modal. 
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Karakteristik saham biasa adalah: 

a. Hak klaim terakhir atas aktiva perusahaan jika perusahaan dilikuidasi. 

b. Hak suara proporsional pada pemilihan direksi serta keputusan lain yang 

ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham. 

c. Dividen, jika perusahaan memperoleh laba dan disetujui di dalam Rapat Umum 

Pemegang Saham. 

d. Hak memesan efek terlebih dahulu sebelum efek tersebut ditawarkan kepada 

masyarakat. 

2. Saham Preferen (Preferred Stock) 

Merupakan saham yang mempunyai sifat gabungan antara obligasi dan saham biasa. 

Adapun ciri-ciri dari saham preferen menurut Dahlan Siamat (1995) adalah: 

a. Memiliki hak paling dahulu memperoleh deviden. 

b. Tidak memiliki hak suara. 

c. Dapat mempengaruhi manajemen perusahaan terutama dalam pencalonan 

pengurus. 

d. Memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nilai nominal saham lebih dahulu 

setelah kreditur apabila perusahaan dilikuidasi. 

2.3.2 Return Saham 

 Return saham adalah keuntungan yang dinikmati investor atas investasi saham 

yang dilakukannya. Return tersebut memiliki dua komponen yaitu current income dan 

capital gain (Wahyudi, 2003). Bentuk dari current income berupa keuntungan yang 

diperoleh melalui pembayaran yang bersifat periodik berupa dividen sebagai hasil 

kinerja fundamental perusahaan. Sedangkan capital gain berupa keuntungan yang 

diterima karena selisih antara harga jual dan harga beli saham. Besarnya capital gain 

suatu saham akan positif, jika harga saham sekarang (Pt) lebih tinggi dari harga saham 
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periode sebelumnya (Pt-1). Jika yang terjadi sebaliknya maka pemegang saham akan 

mengalami capital loss. Menurut Adenso (1997) kinerja suatu saham dapat digunakan 

sebagai salah satu cara untuk alat pengukur efisiensi perusahaan. Jika harga saham 

merefleksikan seluruh informasi mengenai perusahaan di masa lalu, sekarang dan yang 

akan datang, maka kenaikan harga saham dapat dianggap sebagai indikasi perusahaan 

yang efisien. 

 Menurut Jogiyanto (1998: 109), return saham dibedakan menjadi dua yaitu 

return realisasi (realized return) dan return ekspektasi (expected return). Return realisasi 

merupakan return yang sudah terjadi yang dihitung berdasarkan data historis. Return 

realisasi ini penting dalam mengukur kinerja perusahaan dan sebagai dasar penentuan 

return dan risiko dimasa mendatang. Return ekspektasi merupakan return yang 

diharapkan di masa mendatang dan masih bersifat tidak pasti. Dalam melakukan 

investasi investor dihadapkan pada ketidakpastian (uncertainty) antara return yang akan 

diperoleh dengan risiko yang akan dihadapinya. Semakin besar return yang diharapkan 

akan diperoleh dari investasi, semakin besar pula risikonya, sehingga dikatakan bahwa 

return ekspektasi memiliki hubungan positif dengan risiko. Risiko yang lebih tinggi 

biasanya dikorelasikan dengan peluang untuk mendapatkan return yang lebih tinggi 

pula. Tetapi return yang tinggi tidak selalu harus disertai dengan investasi yang berisiko. 

Hal ini bisa saja terjadi pada pasar yang tidak rasional. 

2.4 Harga Saham 

 Saham  merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan 

dalam suatu perusahaan, selembar saham adalah selembar kertas yang menerangkan 

bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemiliknya (berapapun porsinya atau jumlahnya) 

dari suatu perusahaan yang menerbitkan kertas (saham) tersebut. Selembar saham 

 Analisis Pengaruh..., Cindy Medinia Marita, Ma.-Ibs, 2010 



22 
 

mempunyai nilai atau harga. Mulyono (2000) menyebutkan nilai suatu perusahaan bisa 

dilihat dari harga saham perusahaan yang bersangkutan di pasar modal, harga saham 

biasanya berfluktuasi mengikuti kekuatan permintaan dan penawaran. 

 Fluktuasi harga saham mencerminkan seberapa besar minat investor terhadap 

saham suatu perusahan. Jika pasar menilai bahwa perusahaan penerbit saham dalam 

kondisi baik maka biasanya harga saham perusahaan tersebut cenderung naik, sebaliknya 

jika perusahaan dinilai rendah oleh pasar maka harga saham perusahaan juga akan ikut 

turun. Dengan demikian, kekuatan tawar menawar di pasar sekunder antar investor 

sangat menentukan harga saham perusahaan. Selain itu, setiap tindakan perusahaan 

(corporate action) yang memberikan hak kepada seluruh pemilik efek yang juga dapat 

mempengaruhi perubahan harga saham. 

 Menurut Sawidji Widoatmojo (1996;46) harga saham dapat dibedakan menjadi 

tiga: 

1. Harga Nominal 

Harga yang tercantum dalam sertifikat saham yang ditetapkan oleh emiten untuk 

menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan. Besaranya harga nominal 

memberikan arti penting saham karena dividen minimal biasanya ditetapkan 

berdasarkan nilai nominal. 

2. Harga Perdana 

Harga ini merupakan harga ketika saham tersebut dicatat di bursa efek. Harga saham 

pada pasar perdana biasanya ditetapkan oleh penjamin emisi (underwriter) dan 

emiten. Dengan demikian akan diketahui berapa harga saham emiten itu akan dijual 

kepada masyarakat. 
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3. Harga pasar 

Harga pasar adalah harga jual dari investor yang satu dengan investor yang lain, 

harga ini terjadi setelah saham tersebut dicatatkan di bursa. Harga ini yang disebut 

sebagai harga di pasar sekunder dan harga inilah yang benar-benar mewakili harga 

perusahaan penerbitnya, karena pada transaksi di pasar sekunder, kecil sekali terjadi 

negosiasi harga investor dengan perusahaan penerbit. Harga yang setiap hari 

diumumkan di surat kabar atau media lain adalah harga pasar. 

2.4.1 Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham 

 Faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham menurut Weston dan 

Brigham (1993:26-27) adalah proyeksi laba per lembar saham, saat diperoleh laba, 

tingkat resiko dari proyeksi laba, proporsi utang perusahaan terhadap ekuitas, serta 

kebijakan pembagian deviden. Faktor lainnya yang dapat mempengarahi pergerakan 

harga saham adalah kendala eksternal seperti kegiatan perekonomian pada umumnya, 

pajak dan keadaan bursa saham. Investor harus menyadari bahwa di samping akan 

memperoleh keuntungan tidak menutup kemungkinan mereka akan mengalami kerugian. 

Keuntungan atau kerugian tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan investor 

menganalisis keadaan harga saham. Penilaian harga saham yang dipengaruhi oleh 

banyak faktor termasuk diantaranya kondisi dari perusahaan, kendala-kendala eksternal, 

kekuatan penawaran dan permintaan saham di pasar, serta kemampuan investor dalam 

menganalisis investasi saham. Menurut Sawidji (1996:81) : "Faktor utama yang 

menyebabkan harga saham adalah persepsi yang berbeda dari masing-masing investor 

sesuai dengan informasi yang didapat". 

2.4.2 Teknik Analisa Saham 

 Merry Lo (2008) mengatakan dalam melakukan suatu investasi, seorang investor 

sering dihadapkan pada pertanyaan mendasar, seperti “Apakah harga saham dipasar 
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mencerminkan nilai yang sebenarnya dari perusahaan?” Jika tidak, “Berapa nilai 

sebenarnya dari saham tersebut?.” Nilai intrinsik (intrinsic value) merupakan nilai 

sebenarnya dari suatu saham, dan merupakan standar untuk mempertimbangkan apakah 

saham dinilai terlalu rendah (undervalued), wajar (fairly priced), atau dinilai terlalu 

tinggi (overvalued). Sedangkan harga pasar saham (current market price) adalah harga 

yang terbentuk di pasar jual beli saham. Investor perlu menganalisis saham dengan 

tujuan untuk menaksir nilai intrinsik suatu saham perusahaan, lalu membandingkannya 

dengan harga saham saat ini untuk mengetahui tingkat kewajaran harga saham. Untuk 

itu, ada dua pendekatan yang digunakan dalam menganalisis saham suatu perusahaan 

yaitu sebagai berikut: 

1. Analisis Fundamental 

Analisis fundamental ini menyatakan bahwa setiap saham memiliki nilai intrinsik. 

Analisis ini mencoba untuk menghitung nilai intrinsik dari suatu saham dengan 

menggunakan data fundamental yaitu laporan keuangan perusahaan, seperti laba, 

dividen, penjualan, struktur modal, resiko dan sebagainya. Analisis ini akan 

membandingkan nilai intrinsik dengan harga pasarnya untuk menentukan apakah 

harga saham pasar sudah mencerminkan nilai intrinsiknya atau belum. Menurut 

Robert Ang (1997) dalam Irmansyah (2003) analisis fundamental (Fundamental 

Analysis) merupakan suatu studi yang mempelajari hak-hak yang berhubungan 

dengan keuangan suatu bisnis dengan maksud untuk lebih memahami sifat dasar dan 

karakteristik operasional perusahaan publik yang menerbitkan saham biasa tersebut. 

Analisis ini fokus kepada apakah harga saham under value atau over value.  

 Dalam penelitiannya Irmansyah (2003) menyebutkan beberapa model yang 

populer digunakan dalam analisis fundamental sebagai berikut: 
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a. Pendekatan Price Earning Ratio (PER) 

PER dapat dihitung dengan membagi harga saham pada suatu saat “n” dengan 

earning per share (EPS) suatu periode tertentu. Tidak ada suatu standar yang pasti 

berapa PER yang wajar bagi suatu harga pasar saham, sebagian investor 

mengambil perbandingan dari PER perusahaan sejenis.  

b. Pendekatan Dividend Yeild 

Pendekatan ini harga saham akan dapat dihitung berdasarkan pada perkiraan 

dividen per saham yang akan dibayarkan kepada pemegang saham. Dengan 

perhitungan ini akan dapat dilihat apakah dividen sebagai return bagi investor 

dapat bersaing dengan return yang akan didapat dari alternatif investasi lainnya.  

2. Analisis Teknikal 

Analisis teknikal merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham dengan 

mengamati perubahan harga saham di periode yang lalu, dan upaya untuk 

menentukan kapan investor harus membeli, menjual atau mempertahankan sahamnya 

dengan menggunakan indikator-indikator teknis atau menggunakan analisis grafik. 

Analisis ini menggunakan data pasar dari saham, seperti harga dan volume transaksi 

penjualan saham untuk menentukan nilai saham. Analisis ini fokus kepada waktu 

sehingga investor akan mengetahui trend dari saham yang dimilikinya apakah trend 

harga sahamnya naik atau turun. 

2.4.3 Indeks Harga Saham Gabungan 

 Indeks harga saham merupakan indikator harga. Sebagai besaran statistik, indeks 

harga saham juga sering diunakan untuk menggambarkan dan meramalkan 

kecenderungan pasar. Darmaji dan Fakhrudin (2001) dalam Rijanto (2004) mengatakan 

bahwa indeks harga saham merupakan indikator utama yang menggambarkan 

pergerakan harga saham. Umumnya semua indeks harga saham gabungan menggunakan 
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metode rata-rata tertimbang nilai pasar (market value weighted average price index) 

termasuk di Bursa Efek Indonesia. Indeks memiliki beberapa fungsi sebgai berikut: 

1. Sebagai indikator trend pasar. 

2. Sebagai indikator tingkat keuntungan. 

3. Sebagai tolak ukur (benchmark) kinerja suatu portofolio. 

4. Memfasilitasi pembentukan portofolio dengan strategi pasif. 

5. Memfasilitasi berkembangnya produk derivatif. 

2.5 Pemecahan Saham 

 Pemecahan saham (stock split) secara sederhana dapat diartikan sebagai 

kebijakan yang dilakukan oleh emiten untuk memecah satu lembar saham menjadi n 

lembar saham sesuai dengan faktor pemecahannya. Pemecahan saham dapat 

mengakibatkan bertambahnya jumlah saham yang beredar tanpa adanya transaksi jual 

beli saham yang mengubah modal. Harga per lembar saham setelah adanya pemecahan 

saham menjadi sebesar 1/n dari harga sebelumnya. Menurut Brigham dan Gapenski 

(1994) pemecahan saham merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan 

yang telah go public untuk menaikkan jumlah saham yang beredar. Aktivitas tersebut 

biasanya dilakukan pada saat harga per lembar dirasakan terlalu tinggi, sehingga akan 

mempengaruhi kemampuan investor untuk membelinya. Pemecahan saham pada 

umumnya dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan agar perdagangan saham menjadi 

lebih likuid, karena jumlah saham yang beredar menjadi lebih banyak dan harganya lebih 

randah atau lebih murah (Darmadji dan Fakhruddin, 2001). Pemecahan saham umumnya 

hanya meningkatkan jumlah saham yang beredar namun tidak memberikan dana baru 

atau klaim tambahan kepada share holder (Baker et al. 1995). Secara murni pemecahan 

saham hanya merupakan perubahan akuntansi yang bersifat „kosmetik‟ unutuk 
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mengurangi par value saham tetapi tidak mengubah jumlah modal di dalam neraca 

perusahaan (Baker and Powell 1993). 

 Menurut Agus Sartono (1996; 391-392), stock split adalah pemecahan nilai 

nominal saham kedalam nilai nominal yang lebih kecil. Dengan demikian jumlah lembar 

saham yang beredar akan meningkat proporsional dengan penurunan nilai nominal 

saham. Dengan adanya pemecahan saham maka nilai par atau nilai yang ditetapkan 

menjadi berubah tetap dilain pihak jumlah lembar saham yang beredar bertambah pula. 

Oleh karena itu jumlah nilai par atau nilai yang ditetapkan secara keseluruhan tidak 

mengalami perubahan. Haryono Yusuf (2001;346) mengemukakan bahwa salah satu 

alasan perseroan melakukan stock split adalah untuk menurunkan harga pasar saham-

sahamnya. Hal ini terjadi apabila perseroan tidak menghendaki harga pasar yang terlalu 

tinggi, sebab hal ini dapat mengurangi minat para investor terhadap saham yang 

dikeluarkan perseroan yang bersangkutan. 

 Pemecahan saham yang dilakukan oleh perusahaan emiten dapat berupa stock 

split atas dasar satu jadi dua (two for one stock) dimana setiap pemegang saham akan 

menerima dua lembar saham untuk setiap lembar saham yang dipegang sebelumnya, 

nilai nominal saham baru adalah setengah dari nilai nominal saham sebelumnya. Begitu 

juga jika dilakukan stock split atas dasar satu jadi tiga (three for one stock), pemegang 

saham akan menerima tiga lembar saham untuk setiap satu lembar saham yang dimiliki 

sebelumnya, nilai nominal saham baru adalah sepertiga dari nilai nominal saham 

sebelumnya. 

 Pada dasarnya ada dua jenis stock split yang dapat dilakukan (Ewijaya dan  Nur 

Indrianto, 1999), yaitu : 
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1. Split up (pemecahan saham naik) 

  Penurunan naik nominal per lembar saham yang mengakibatkan 

bertambahnya jumlah lembar yang beredar. Misalnya pemecahan saham dengan 

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

melakukan stock split sebesar seribu lima ratus rupiah, maka setelah dilakukan 

split up dengan perbandingan 3:1, nilai nominal per lembar saham yang bank 

adalah lima ratus rupiah, sehingga awalnya satu lembar menjadi tiga lembar. 

2. Split down (pemecahan saham turun) 

  Peningkatan nilai nominal per lembar saham yang mengakibatkan 

berkurangnya jumlah lembar saham yang beredar. Misalnya split down dengan 

faktor pemecahan 1:3 yang merupakan kebalikan dari split up. Awalnya nilai 

nominal per lembar saham seribu rupiah, kemudian dilakukan split down dengan 

perbandingan 1:3, maka nilai nominal per lembar saham baru adalah tiga ribu 

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

satu lembar saham. 

2.5.1 Tujuan dan Manfaat Pemecahan Saham 

 Ada beberapa tujuan suatu perusahaan melakukan stock split (Fahmi dan Hadi, 

2009), yaitu ; 

1. Untuk menghindari harga saham yang terlalu tinggi sehingga memberatkan publik 

untuk membeli atau memiliki saham tersebut. 

2. Mempertahankan tingkat likuditas saham. 

3. Menarik investor yang berpotensi lebih banyak guna memiliki saham tersebut. 

4. Menarik minat investor kecil untuk memiliki saham tersebut karena jika terlalu 

mahal mana kepemilikan dana dari investor kecil tidak akan terjangkau. 

5. Menambah jumlah saham yang beredar. 
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6. Memperkecil risiko yang akan terjadi, terutama bagi investor yang ingin memiliki 

saham tersebut dengan kondisi harga saham yang rendah maka karena sudah dipecah 

tersebut artinya telah terjadi diversifikasi investasi. 

7. Menerapkan diversivikasi investasi. 

 Terdapat beberapa tujuan diterapkannya kebijakan stocks split oleh suatu 

perusahaan yang dikemukakan oleh Scott, Martin, Petty dan Keown (1999) dalam Fahmi 

dan Hadi (2009) bahwa ada beberapa alasan mengapa manajer perusahaan melakukan 

stock split antara lain: 

1. Agar saham tidak terlalu mahal sehingga dapat meningkatkan jumlah pemegang 

saham dan meningkatkan likuiditas perdagangan saham. 

2. Untuk mengembalikan harga dan ukuran perdagangan rata-rata saham kepada 

kisaran yang telah ditargetkan. 

3. Untuk membawa informasi mengenai kesempatan berinvestasi yang berupa 

peningkatan laba dan dividen kas. 

 Beberapa pelaku pasar khususnya para emiten  mempunyai pendapat bahwa stock 

split memiliki berbagai macam manfaat (Rahayu, 2006), diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

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

investor untuk membeli sejumlah saham yang lebih besar sehingga dapat mengubah 

investor odd lot yaitu investor yang membeli saham dibawah 500 lembar (1 lot) 

menjadi investor round lot yaitu investor yang membeli saham minimal 500 lembar. 

2. Meningkatkan daya tarik investor kecil untuk melakukan investasi. 

3. Meningkatkan jumlah pemegang saham sehingga pasar akan menjadi lebih likuid. 

4. Sinyal yang positif bagi pasar akan bahwa kinerja manajemen perusahaan bagus dan 

memiliki prospek yang baik. 
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 Sementara itu, pihak lain mempunyai keyakinan lain yang bertentangan dengan 

beberapa manfaat diatas (Rahayu, 2006), yakni sebagai berikut :  

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

ketidakpastian pada lingkungan bisnis. 

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

kelompok yang memiliki nilai saham rendah sehingga mengakibatkan kepercayaan 

investor terhadap saham menurun.  

3. Peningkatan jumlah pemegang saham akan menaikkan biaya pelayanan (servicing 

cost) bagi pemegang saham.  

4. Pemecahan saham (stock split) merupakan upaya manajemen untuk menata kembali 

harga saham pada rentang harga tertentu. Dengan mengarahkan harga saham pada 

rentang harga tertentu, diharapkan  semakin banyak partisipan pasar yang akan 

terlibat dalam perdagangan. Semakin banyak partisipan pasar, akan semakin 

meningkatkan likuiditas saham di pasar bursa. Sehingga dengan dilakukannya stock 

split, dapat mengurangi nilai pasar saham dan memiliki kemampuan menarik 

mayoritas investor potensi.  

 Alasan lain perusahaan melakukan stock split (Irfana, 2008) adalah sebagai 

berikut:   

1. Sebagian besar manajer perusahaan yang melakukan split percaya bahwa stock split 

akan mengembalikan harga saham pada kisaran perdagangan yang optimal yang 

selanjutnya dapat menambah daya tarik investor untuk memiliki saham tersebut 

sehingga membuat saham likuid untuk diperdagangkan. Hal ini akan mengubah 

investor add lot menjadi round lot. 

2. Secara teoritis, motivasi yang melatarbelakangi perusahaan melakukan stock split 

serta efek yang ditimbulkannya tertuang dalam beberapa hipotesis yakni hipotesis 
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signaling dan liquidity. Penjelasan ini didukung oleh adanya pandangangan bahwa 

perusahaan yang melakukan stock split akan menambah daya tarik investor akibat 

semakin rendahnya harga saham. 

3. Harga saham yang semakin rendah akan menambah kemampuan saham tersebut 

untuk diperjualbelikan setiap saat dan akan meningkatkan efisiensi pasar. 

2.5.2 Dasar Pemikiran Pemecahan Saham 

 Harga saham yang terlalu rendah sering diartikan bahwa kinerja perusahaan 

kurang baik. Namun bila harga saham terlalu tinggi juga menimbulkan dampak yang 

kurang baik. Harga saham yang terlalu tinggi akan mengurangi kemampuan investor 

untuk membelinya, sehingga menyebabkan harga saham tersebut sulit untuk 

meningkatkan lagi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, banyak perusahaan melakukan 

stock split. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya beli investor dan meningkatkan 

harga saham tersebut.  

 Menurut Damodaran (1997) dalam Setyawasih (2000), dasar pemikiran 

perusahaan melakukan stock split adalah keinginan perusahaan tersebut untuk 

mempertahankan harga saham pada kisaran perdagangan tertentu. Selanjutnya dikatakan 

bahwa perusahaan memberi perhatian terhadap kisaran perdagangan dengan 

pertimbangan bahwa dengan harga saham yang terlalu tinggi akan mengakibatkan 

reduksi pasar potensialnya yaitu untuk wealthier investors dan intitusional investors. Jadi 

dengan menurunkan harga maka jumlah pembeli potensial akan meningkat dan 

selanjutnya akan mengarahkan kepada harga saham yang lebih tinggi. 

 Menurut Lakonnishok dan Lev (1987) dalam Setyawasih (2000), perusahaan 

melakukan stock split karena pertimbangan tentang optimal price dan signaling. Dalam 

kaitannya dengan optimal price, perusahaan melakukan stock split agar investor kecil 

lebih mudah untuk membeli sahamnya serta harga saham berada dalam kisaran optimal 
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dan meningkatkan jumlah pemegang saham. Kaitannya dengan signaling, stock split 

sering diasosiasikan dengan dividen, dalam hal ini stock split sebagai sinyal akan 

terjadinya suatu peningkatan dividen tunai di masa yang akan datang. Selain sering 

dikaitkan dengan dividen, stock split juga dapat dikaitkan dengan future earnings, hal ini 

menunjukkan bahwa stock split memiliki muatan informasi yang selanjutnya akan 

menyampaikan sinyal informasi yang menyenangkan kepada pasar. 

2.5.3 Stock Split dan Signaling Hypotesis Theory 

 Informasi di lakukannya stock split oleh suatu perusahaan dilihat sebagai suatu 

sinyal atau  tanda-tanda yang menggambarkan suatu perusahaan, dan itu dapat dilihat 

dari dua sisi yaitu sisi positif dan negatif. Ini sebagaimana dikatakan oleh Jogiyanto 

dalam Fahmi dan Hadi (2009) yaitu, ”Pengumuman stock split dianggap sebagai sinyal 

yang positif karena manajer perusahaan akan menyampaikan prospek masa depan 

perusahaan yang baik kepada publik. Alasan sinyal ini di dukung dangan kenyataan 

bahwa perusahaan yang melakukan stock split merupakan perusahaan yang mempunyai 

kinerja yang baik. Jika pasar bereaksi pada waktu pengumuman stock split, bukan berarti 

bahwa pasar bereaksi karena informasi stock split yang tidak memiliki nilai ekonomis 

tersebut, tetapi karena mengetahui prospek perusahaan di masa depan disinyalkan 

melalui stock split. Tidak semua perusahaan dapat memberikan sinyal yang dianggap 

valid dan dapat dipercaya oleh pasar hanya perusahaan yang benar-benar mempunyai 

kondisi sesuai yang disinyalkan yang akan mendapatkan reaksi positif. Perusahaan yang 

memberikan sinyal tidak valid akan mendapat dampak yang negatif. Sesuai yang di 

temukan oleh Copeland, stock split mengandung biaya yang harus ditanggung, jadi 

hanya perusahaan yang mempunyai prospek baik yang mampu menanggung biaya ini 

dan sebagai akibatnya pasar bereaksi positif terhadapnya. Sebaliknya, perusahaan yang 

tidak mempunyai prospek yang baik yang mencoba memberikan sinyal tidak valid lewat 
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stock split akan tidak mampu menanggung biaya tersebut, sehingga stock split akan 

menurunkan harga sekuritasnya jika pasar cukup canggih unutk mengetahuinya.” 

Signaling Theory adalah teori yang melihat tanda-tanda tentang kondisi yang 

mengambarkan suatu perusahaan.  

 Modigliani – Miller dalam Signaling Hypotesis Theory menyatakan bahwa 

pemecahan saham  memberikan informasi kepada investor tentang prospek peningkatan 

return masa depan. Return yang meningkat tersebut dapat diprediksi dan merupakan 

sinyal tentang laba jangka pendek dan laba jangka panjang. Pengumuman pemecahan 

saham dianggap sebagai sinyal yang diberikan oleh manejemen kepada publik bahwa 

perusahaan memiliki prospek yang bagus di masa depan. Oleh karena itu, secara teoritis 

perusahaan yang melakukan pemecahan saham telah mengalami perkembangan laba 

yang bagus dan bahkan akan terus mengalami perkembangan laba pada masa yang akan 

datang (Rijanto,2004). 

 Dalam penelitiannya Rijanto (2004) juga menyebutkan Signaling hypotesis 

theory pemecahan saham juga dijelaskan dengan menggunakan  informasi asimetris 

manejemen memiliki informasi lebih tentang prospek perusahaan dibandingkan pihak 

luar atau investor. Pemecahan saham merupakan upaya untuk menarik perhatian investor 

dengan memberikan sinyal bahwa perusahaan memiliki kondisi yang bagus.. Pasar akan 

merespon sinyal secara positif jika pemberi sinyal kredibel. Oleh karena itu perusahaan 

harus menunjukkan kredibilitasnya. Salah satu caranya adalah dengan menunjukkan 

kinerja keuangan yang bagus. Sinyal tentang bagusnya kinerja masa depan yang 

diberikan perusahaan yang kinerja masa lalunya tidak bagus, tidak akan dipercaya oleh 

pasar. 
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2.6 Event Study 

 Event study merupakan suatu pengamatan mengenai pergerakan harga saham di 

pasar modal untuk mengetahui apakah ada abnormal return yang diperoleh pemegang 

saham akibat dari suatu event atau kejadian tertentu. Event study adalah pengukuran 

hubungan antara suatu kejadian yang mempengaruhi surat berharga dan pendapatan 

(return) dari surat berharga tersebut (Oktarini, 2007). Metodologi event study merupakan 

suatu teknik riset secara empiris yang memungkinkan para peneliti menghitung besarnya 

pengaruh suatu event atau kejadian terhadap harga suatu perusahaan.  

 Dalam Zakiar (2007) disebutkan event study pertama kali dilakukan oleh James 

Dolley (1953) untuk menguji efek harga dari stock split. Pada akhir 1960-an penelitian 

berkembang dilakukan oleh Ray Ball dan Phillip Brown (1969) dan Eugene Fama et al. 

(1969) yang memperkenalkan metodologi event study seperti yang banyak digunakan 

oleh peneliti saat ini. Dalam penelitian yang menggunakan event study, yang menjadi 

fokus pembahasan adalah abnormal return. Abnormal return dapat dihitung dengan 

mencari selisih antara actual return dan expected return. Jones (2007) menyebutkan 

penelitian empiris untuk bentuk pasar modal efisien dalam bentuk setengah kuat sering 

menggunakan event study, yang menunjukkan sebuah return saham perusahaan 

digunakan alat sebagai indikasi melihat adanya pengaruh sebuah event terhadap harga 

saham tersebut. 

 Dari pengertian diatas, terlihat bahwa metode event study digunakan untuk 

mengetahui perubahan harga saham yang terjadi di pasar akibat sebuah kejadian atau 

event yang dipublikasikan yang dapat dilihat dalam periode waktu tertentu. 

 Tujuan dari penggunaan metodologi event study adalah untuk mengetahui 

perbandingan nilai yang terjadi sebelum dan setelah event terjadi, menilai apakah 

terdapat perbedaan keadaan sebelum terjadinya event dan setelah event berlangsung. 
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Suatu event atau kejadian tertentu (misalnya seperti pengumuman pendapatan 

perusahaan, pengumuman merger dan akuisisi, stock split, dll) dapat membentuk pola 

yang berbeda dengan tanpa adanya event tersebut. Pola tersebut didapatkan dari suatu 

pemodelan yang sesuai dengan pengamatan hal ini disebutkan oleh Raksitrianawan 

(2003) dalam Oktarini (2007).  

 Menurut Mackinlay (1997) dalam Oktarini (2007), metodologi event study dapat 

digunakan untuk mengukur dampak sutau kejadian. Metodologi ini bisa diterapkan untuk 

data-data finansial terhadap sutau kejadian seperti corporate action, dan untuk 

mengetahui dampaknya terhadap nilai perusahaan yang biasanya tercermin pada harga 

saham. 

 Langkah-langkah event study menurut MacKinlay (1997) dalam Oktarini (2007) 

adalah sebagai berikut: 

1. Mendefinisikan event yang terjadi, berupa informasi yang dibutuhkan pemegang 

saham. 

2. Menyusun teori mengenai respon pasar terhadap informasi yang dijadikan event 

yang diteliti tersebut. 

3. Menentukan kriteria sampel yang akan diteliti. 

4. Menentukan sebuah event window yang cocok dengan event yang dipilih. 

5. Mengeliminasi sampel yang memiliki event lain pada periode event window. 

6. Membandingkan keadaan sebelum dan sesudah event. 

 Dalam penentuan event window, beberapa literatur menyarankan agar event 

window tidak terlalu lebar, karena akan menyulitkan peneliti kerena belum tentu terbebas 

dari confounding effect. Confounding effect yang terjadi disebabkan karena tercampurnya 

pengaruh event yang diteliti dengan pengaruh event lain yang mungkin saja terjadi pada 

waktu yang berselang tidak lama. Penelitian ini sendiri menggunakan stock split sebagai 
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event yang akan di teliti lebih lanjut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Brown 

dan Warner (1984) dalam Zakiar (2007), menyimpulkan bahwa penelitian yang 

dilakukan dengan satuan waktu harian lebih baik daripada penelitian yang dilakukan 

dengan satuan bulanan. Penggunaan data harian diharapkan bias pengukuran 

pengembalian saham dan pasar dapat diminimalisir hal ini dikarenakan dalam 

pengukuran tersebut digunakan jarak interval yang cukup dekat sehingga tingkat 

responsive terhadap suatu event dapat diukur dengan lebih akurat. 

Asumsi dasar event study adalah: 

1. Kondisi pasar suatu negara berada dalam keadaan yang efisien. 

2. Compounding effect atau efek berbauran telah diisolir. 

3. Pasar tidak memiliki informasi mengenai suatu event sebelum event tersebut 

diumumkan. 

 

2.7  Abnormal Return 

 Abnormal retun adalah selisih antara return realisasi dengan return ekpektasi. 

Abnormal return dapat digunakan untuk menentukan bentuk efisiensi pasar, yang pada 

umumnya dikelompokan menjadi tiga, yaitu efisiensi bentuk lemah, efisiensi bentuk 

setengah kuat, dan efisiensi bentuk kuat. Efisiensi bentuk lemah berarti bahwa para 

pemodal tidak dapat meperoleh abnormal return dengan menggunakan informasi harga 

saham yang lalu, efisiensi bentuk setengah kuat berarti para pemodal tidak dapat 

memperoleh abnormal return dengan menggunakan informasi yang telah menjadi milik 

publik. Efisiensi pasar bentuk kuat berarti para pemodal tidak dapat memperoleh 

abnormal return baik menggunakan informasi yang menjadi milik publik ataupun tidak. 

  Penelitian Brown dan Warner (1980) dalam Sukendro (1999) memberikan 

pertimbangan mengenai beberapa model untuk mengukur abnormal return dari kinerja 

 Analisis Pengaruh..., Cindy Medinia Marita, Ma.-Ibs, 2010 



37 
 

harga saham dengan adanya kejadian-kejadian spesifik. Untuk setiap model perhitungan 

abnormal return dari harga saham dalam setiap periode t adalah perbedaan antara actual 

ex post return lebih rendah dari return yang diterima. 

Model-model tersebut sebagai berikut: 

1. Mean Adjusted Return 

Yaitu perbedaan antara return saham i hasil observasi pada periode t dengan 

expected return dari saham i tersebut. 

Adapun persamaan mean adjsuted return,  ARit = Rit-Ri 

Dimana; 

ARit = Abnormal return saham i pada periode t 

Rit  = Return saham i hasil observasi pada periode t 

Ri   = Rata-rata return saham i pada periode yang diteliti 

2. Market Adjusted Return 

Dalam model ini abnormal return merupakan perbedaan antara return saham i 

dengan return portofolio pasar 

Adapun persamaan maket adjusted return, ARit= Rit-Rmt  

Dimana; 

ARit = Abnormal return saham i pada periode t 

Rit   = Return saham i hasil observasi pada periode t 

Rmt  = Return portofolio pasar pada periode t 

3. Market Model Residual 

Model ini memeperlihatkan faktor-faktor luas pasar dan risiko sitematis dari setiap 

sampel sekuritas 

Adapun persamaan market model,  ARit = Rit-E(Rit) 

Dimana; 
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ARit = Abnormal return saham i pada periode t 

Rit  = Return saham normal 

E(Rit) = Estimasi return pada periode t 

 Kemudian dari ketiga persamaan diatas dapat dihitung average abnormal return 

(AAR) dengan menggunakan persamaan berikut, A   
     
 
   

 
 

Dimana; 

AAR = Average abnormal return pada periode t 

ARit = Abnormal Return saham i pada periode t  

n  = Jumlah sekuritas 

 Dari average abnormal return dapat dihitung cumulative average abnormal 

return (CAAR) dengan menggunakan persamaan berikut, CAARt=AARt+CAARt-1 

Dimana; 

CAARt = Cumulative average abnormal return pada periode t 

AARt = Average abnormal return pada periode t 

CAARt-1 = Cumulative average abnormal return pada periode t-1 

 Dari beberapa model yang ditawarkan oleh Brown dan Warner tidak dijelaskan 

mana yang paling baik, tetapi mereka menyarankan dalam mengukur kinerja harga 

saham dengan menggunakan metode yang cocok dengan situasi dan kondisi. 

 

2.8 Penelititan Terdahulu 

 Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya masih memberikan hasil 

yang beragam, seperti Ewijaya dan Nur Indriantoro (1999) menyebutkan bahwa 

pemecahan saham mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap perubahan harga 

saham relatif dan juga disebutkan untuk mengetahui pengaruh tersebut dilakukan 
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pengawasan terhadap laba per lembar saham, dividen, indeks harga saham industri. 

Disebutkan dalam penelitiannya untuk kasus di Indonesia pemecahan saham belum 

mampu meningkatkan kepercayaan investor terhadap kinerja perusahaan.  

 Hasil serupa juga terdapat pada penelitian Rijanto (2004), penelitian ini 

dilakukan pada tahun 2002 sampai 2004 dengan 19 sampel perusahaan. Variabel 

pemecahan saham tidak memberikan pengaruh positif signifikan terhadap perubahan 

harga saham. Hal ini terjadi kerena investor tidak dapat memberikan reaksi positif atas 

pelaksanaan stock split yang dilakukan emiten pada periode penelitian. Investor bersikap 

demikian, karena secara umum kondisi pasar pada periode penelitian sedang mengalami 

bearish, dimana pasar sedang diliputi ketidakpastian, sehingga aktivitas perdagangan 

saham mengalami penurunan yang cukup signifikan. 

 Penelitian yang dilakuakn oleh Almilia (2005) menunjukkan adanya abnormal 

return negatif pada saat pengumuman stock split. Penelitian ini menggunakan 79 sampel 

perusahaan yang melakukan stock split pada tahun 1997 sampai 2002. Perubahan harga 

yang cukup besar mengakibatkan refleksi kepercayaan terhadap perusahaan di masa 

yang akan datang masih diragukan. 

 Impraplin (2007) dalam hasil pengujiannnya pada tahun 2004 sampai 2005 

dengan menggunakan 19 sampel perusahaan. Menunjukkan adanya nilai signifikan 

terhadap abnormal return pada periode peristiwa yang menunujukan adanya reaksi pasar 

atas pengumuman stock split, hasil pengujian ini menunjukkan adanya nilai signifikan 

terhadap abnormal return yaitu pada t-7,t+1dant+2. Disebutkan bahwa hal ini mungkin 

dikarenakan adanya kebocoran informasi oleh pelaku pasar. 

 Selain itu penelitian Zakiar (2007) yang dilakukan pada periode 2002 sampai 

2006 dengan 25 sampel perusahaan dan menggunakan metode event study.  Dalam 

penelitannya yang menyebutkan pengumuman stock split mengandung efek informasi, 
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sehingga muncul nilai abnormal return di dalam periode penelitian. Hal ini dikarenakan 

banyak investor yang melakukan strategi membeli saham dan menjualnya dalam jangka 

waktu singkat dalam menghadapi stock split pola pergerakan cummulative abnormal 

return tidak signifikan oleh karena itu sulit untuk dijadikan sebagai strategi investasi.  

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Judul Penulis Hasil 

1 Analisis Pengaruh Pemecahan 

Saham terhadap Perubahan 

Harga Saham 

Eriwijaya dan 

Nur 

Indriantoro 

(1999) 

Pemecahan saham 

mempunyai pengaruh 

negatif signifikan terhadap 

perubahan harga saham 

relatif 

2 Analisis Pengaruh Pemecahan 

Saham (stock split - up) 

terhadap Perubahan Harga 

Saham : Suatu Kajian trading 

information dalam Investasi 

Saham di Bursa Efek Jakarta 

Made 

Bambang 

Rijanto 

(2004) 

Variabel pemecahan saham 

tidak memberikan 

pengaruh positif signifikan 

terhadap perubahan harga 

saham. 

3 Analisis Kandungan Infromasi 

dan Efek Intra Industri 

Pengumuman Stock Split yang 

Dilakukan oleh Perusahaan 

Bertumbuh dan Tidak 

Bertumbuh 

Luciana S. 

Almilia (2005) 

Terdapat hasil abnormal 

return negatif pada saat 

pengumuman stock split. 
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4 Analisis Kandungan Informasi 

Stock Split terhadap Abnormal 

Return  dan Likuiditas Saham 

Studi Empiris pada Perusahaan 

yang Terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta Tahun 2004-2005 

Impraplin 

(2007) 

Menunjukkan nilai 

signifikan terhadap 

abnormal return pada 

periode peristiwa,yang 

menunujukan adanya 

reaksi pasar atas 

pengumuman stock split.  

5 . Analisis Harga Saham Pasca 

Pengumuman Stock Split di 

Bursa Efek Jakarta Tahun 

2002-2006 

Emir Zakiar 

(2007) 

Stock split mengandung 

efek informasi, sehingga 

muncul nilai abnormal 

return. 
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2.9 Kerangka Pemikiran  

Gambar 2.3  

Kerangka Pemikiran 

 

 Dalam penelitian ini digunakan variabel independen yaitu pemecahan saham 

yang merupakan salah satu corporate action yang dalam penelitian ini dipilih sebagai 

event yang akan diteliti dan variable dependen yaitu harga saham yang ditinjau dengan 

melihat perhitungan abnormal return. Berdasarkan kerangka penelitian diatas penelitian 

ini bertujuan untuk melakukan penelitian terhadap pengaruh pemecahan saham terhadap 

perubahan harga saham yang ditunjau dengan timbulanya abnormal return saham serta 

signifikansi pengaruh yang diakibatkan oleh stock split. 

 

 

 

Variabel 

Independen 

Informasi mengenai 

Corporate Action 

dapat mempengaruhi 

nilai saham di Bursa 

Efek Indonesia 

Pemecahan Saham 

 

Harga Saham 

Berpengaruh secara 

signifikan 

Tidak berpengaruh 

secara signifikan 

Variabel 

Dependen 
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2.10 Hipotesis 

 Dalam penelitian ini pemecahan saham merupakan fokus utama penulis untuk 

mengetahui apakah pemecahan saham berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan 

harga saham. Penelitian terdahulu mengenai masalah ini masih menjadi teka-teki karena 

masih beragamnya hasil yang di dapat dari penelitian tersebut. Hasil penelitian yang 

ditunjukkan oleh Jhonson (1966) menunjukkan bahwa harga saham bereaksi positif dan 

signifikan terhadap pengumuman pemecahan saham dan kesimpulan lain dividen tidak 

signifikan mempengaruhi harga saham. Penelitian lain yang dilakukan oleh Fama et al 

(1969) mengatakan bahwa dalam pasar yang efisien pengaruh pemecahan saham 

terhadap harga saham semata-mata disebabkan oleh informasi tentang kemungkinan 

perubahan dividen.  Sedangkan penelitian yang dilakukan Ewijaya dan Indriantoro 

(1999) menunjukkan bahwa variabel pemecahan saham mempunyai pengaruh yang 

negatif signifikan terhadap perubahan harga saham. Berdasarkan teoritis yang 

memotivasi perusahaan melakukan pemecahan saham yaitu signaling hypothesis theory, 

pemecahan saham dianggap sebagai sinyal yang diberikan oleh manajemen kepada 

publik mengenai prospek yang baik dimasa depan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh dari pengumuman pemecahan saham terhadap perubahan harga 

saham. 

Ho= Tidak terdapat perbedaan abnormal return saham pada periode sebelum dan 

 sesudah stock split. 

Ha= Terdapat perbedaan abnormal return saham pada periode sebelum dan sesudah 

  stock split. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

 Penelitian ini menguji pengaruh informasi pengumuman stock split terhadap 

perubahan harga saham dengan menggunakan abnormal return perusahaan-perusahaan 

yang go public di Indonesia. Teori yang mendasari adalah signaling hypotesis theory 

yaitu menyatakan bahwa pemecahan nilai nominal saham memeberikan sinyal yang 

informatif kepada para pemodal mengenai prospek perusahaan di masa yang akan datang 

(Rijanto, 2004). Data yang menjadi objek di dalam penelitian ini adalah perusahaan-

perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang mengeluarkan kebijakan 

pemecahan saham pada periode Januari 2005 sampai dengan Desember 2009. Alasan 

yang mendasari pemilihan Bursa Efek Indonesia menjadi objek penelitian ini yaitu 

karena merupakan bursa efek yang paling lengkap di indonesia serta memiliki dan 

menyediakan data-data yang dibutuhkan. 

 Penelitian yang dilakukan adalah studi peristiwa (event study) yaitu studi yang 

mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan 

sebagai suatu pengumuman. Event study adalah salah satu metode yang paling sering 

digunakan sebagai alat untuk menganalisa pengaruh event terhadap suatu variabel 

penelitian dalam ilmu keuangan (Zakiar, 2007). Tujuan dari penggunaan metodologi 

event study adalah untuk mengetahui perbandingan nilai yang terjadi sebelum dan 

sesudah event terjadi, menilai apakah terdapat perbedaan keadaan sebelum terjadinya 

event dan setelah event berlangsung (Oktarini, 2007). Penelitian ini menggunakan model 

market adjusted return dengan periode pengamatan 14 hari perdagangan yaitu pengujian 

berdasarkan pengamatan perubahan harga saham tujuh hari sebelum dan tujuh hari 

sesudah stock split (event). 
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3.2 Data yang Dihimpun 

 Data yang di gunkanan adalah data sekunder yaitu data yang didapat tidak secara 

langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang 

dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial 

maupun non komersial (Godam, 2006). Peneliti memperoleh data dari publikasi 

Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Indonesia Stock Exchange (IDX) statistic 

2005 dampai dengan 2009, Dunia Investasi, Yahoo Finance. 

Data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 

1. Nama perusahaan yang melakukan pemecahan saham dalam periode waktu 

penelitian yang di peroleh dari Indonesia Stock Exchange (IDX) dan Kustodian 

Sentral Efek Indonesia (KSEI). 

2. Tanggal kegiatan stock split di peroleh dari Indonesia Stock Exchange (IDX) dan 

Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). 

3. Harga saham harian perusahaan yang melakukan stock split selama periode amatan 

dikumpulkan dari Bursa Efek Indonesia, data historis Dunia Investasi dan data 

historis Yahoo Finance. 

4. Indeks harga saham Harian tahun 2005 sampai 2009 yang diperoleh dari Yahoo 

Finance 

3.2.1 Populasi dan Sampel 

 Sampel adalah sebagian dari populasi, artinya tidak akan ada sampel jika tidak 

ada populasi. Populasi adalah keseluruhan elemen atau unsur yang akan kita teliti 

(Mustafa, 2000). Dalam Penelitian ini populasinya adalah perusahaan yang melakukan  

kebijakan pemecahan saham yang terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia sejak tahun 

2005 sampai 2009 yang berjumlah 39 perusahaan.  
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 Selanjutnya dalam penentuan sampel peneliti menggunakan tehnik purposive 

sampling. Sesuai dengan namanya, sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. 

Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa 

seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya 

(Mustafa, 2000). Di dalam purposive sampling, populasi yang akan dijadikan sampel 

peneliti ialah populasi yang memenuhi kriteria yang di kehendaki peneliti. Sampel saham 

yang dipilih adalah saham-saham yang diperdagangkan serta melakukan kegiatan 

kebijakan stock split di bulan Januari 2005 sampai dengan Desember 2009 namun tidak 

mengeluarkan kebijakan lain seperti stock dividen, right issue, atau pengumuman 

kebijakan perusahaan lainnya pada periode window.  

 Tanggal pemecaha saham (event date) sebenarnya terdiri dari dua kejadian yaitu 

tanggal pengumuman dan tanggal pencatatan di Bursa efek Indonesia. Dalam penelitian 

ini penulis menggunakan tanggal pencatatan karena pada tanggal tersebut saham-saham 

yang di pecah baru dapat di perdagankan. Sampel dalam penelitian ini adalah saham-

saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi kriteria sebagai 

berikut: 

1. Sampel adalah seluruh saham yang masih aktif diperdagangkan di Bursa Efek 

Indonesia selama periode penelitian. 

2. Mengumumkan kebijakan pemecahan saham selama periode penelitian dan tidak 

mengumumkan kebijakan lainnya seperti right issue,warrant, pembagian dividen. 

Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya bias dalam penelitian. 

3. Memiliki data harga saham harian baik tujuh hari sebelum dan sesudah pengumuman 

kebijakan pemecahan saham selama periode penelitian. 
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 Berdasarkan kriteria di atas, di dapatkan sampel perusahaan yang akan digunakan 

dalam penelitian sampel sebanyak 26 perusahaan yang melakukan stock split. Dengan 

rincian dibawah ini: 

Tabel 3.1 

Sample Penelitian 

Keterangan Jumlah 

Perusahaan 

Perusahaan yang melakukan stock split tahun 2005 sampai 2009 39 

Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria sample 

 Melakukan corporate action lain (Warrant,Cash dividen, 

Stock dividen, Right Issue, dll) 

 Melakukan pemecahan saham lebih dari satu kali selama 

periode 2005-2009 

 Data tidak lengkap 

 

 

10 

 

1 

2 

Sampel Akhir 26 

 

3.2.2 Variabel Penelitian 

 Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang dipakai baik sebelum 

maupun sesudah pengumuman stock split 

3.2.2.1 Tanggal Pemecahan Saham 

 Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengtahui apakah stock split berpengaruh 

secara signifikan pada perubahan harga saham. Setelah mempelajari penelitian terdahulu 

mengenai pengaruh pemecahan saham pada harga saham, penulis mencoba kembali 

menggunakan variabel ini untuk di uji dengan menggunakan data pada waktu periode 

terbaru yaitu 2005 sampai 2009. Pemecahan saham merupakan variabel kualitatif yaitu 

berupa pengumuman perusahaan, sehingga untuk mengetahui pengaruh pemecahan 

saham dibutuhkan data yang berada disekitar event date yaitu di sekitar tanggal 

pemecahan saham yang dipublikasikan oleh perusahaan-perusahaan yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia (contoh publikasi pengumuman stock split ada dalam lampiran). 
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Oleh karena itu tanggal pemecahan saham merupakan salah satu variabel yang penting 

untuk selanjutnya mendapatkan data-data penelitian. 

3.2.2.2 Abnormal Return  

 Definisi dari abnormal return ialah merupakan selisih antara actual return 

dengan expected return pada periode tertentu. Perubahan harga saham dapat diukur 

dengan menggunakan abnormal return, sehingga jika terjadi abnormal return pada 

perusahaan tersebut maka stock split memiliki kandungan informasi bagi pasar, namun 

jika tidak terdapat abnormal return maka stock split tidak memiliki kandungan 

informasi. Pengujian adanya abnormal return tidak dilakukan untuk tiap-tiap sekuritas 

tetapi dilakukan secara agregat dengan menguji rata-rata return tidak normal seluruh 

saham secara akumulatif selama periode peristiwa, yaitu tujuh hari sebelum dan tujuh 

hari sesudah tanggal pengumuman event. Apabila abnormal return positif maka 

pengumuman stock split dapat disimpulkan sebagai kabar baik, jika abnormal return 

negatif makan pengumuman stock split dapat disimpulkan sebagai kabar buruk 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Data harga saham perusahaan, data indeks harga saham gabungan harian, dan 

kebijakan pemecahan saham yang di kumpulkan merupakan data historis dari bulan 

Januari 2005 sampai dengan Desember 2009. Penulis melakukan pengumpulan data 

yang di butuhkan dalam penelitian dengan beberapa cara, yaitu : 

1. Penelitian Lapangan 

Penulis berkunjung ke Bursa Efek Indonesia disini penulis mendapatkan data-data 

mengenai perusahaan yang  melaksanakan kebijakan pemecahan saham, tanggal 

pemecahan, harga saham melalui data publikasi Indonesia stock exchange (IDX) 

statistic, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). 
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2. Studi Kepustakaan 

Mempelajari dan menelaah berbagai literatur, jurnal ilmiah beserta sumber lainnya 

yang dapat dijadikan penunjang data-data untuk variabel dan teori-teori yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu, penulis juga menggunakan data 

sekunder yang terdapat di internet melalui situs-situs yang relevan. 

 

3.4 Teknik Pengolahan Data 

 Langkah-langkah yang diambil penulis dalam pengolahan data penelitian adalah 

sebagai berikut :  

1. Mengumpulkan data mengenai perusahaan-perusahaan go public yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia yang melakukan kebijakan pemecahan saham dari periode 1 

Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2009. Perusahan-perusahaan tersebut 

dijadikan populasi pada penelitian ini. 

2. Memilih sampel yang akan diambil pada penelitian ini. Perusahaan-perusahaan yang 

diambil sebagai sampel harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan.  

3. Menetapkan tanggal pengamatan. Penentuan tanggal pengumuman pemecahan 

saham tersebut disebut dengan penentuan periode jendela (window period). Hari 

yang dipilih adalah 7 hari sebelum dan sesudah tanggal pelaksanaan pemecahan 

saham. Penetapan hari tersebut dipandang cukup untuk mengamati adanya perubahan 

harga saham dengan mempertimbangkan keakuratan pengaruh dari event pemecahan 

saham itu sendiri.  

4. Mengoperasikan variabel-variabel penelitian dengan menggunakan data-data yang 

diperoleh sebagai indikator variabel. 

5. Menyusun rancangan analisis dan pengujian hipotesis untuk memecahkan masalah 

yang diajukan pada penelitian ini 
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6. Melakukan interpretasi atas hasil pengujian dan mengambil kesimpulan dari hasil 

yang ada. 

 

3.5 Teknik Analisis Data  

3.5.1 Model Penelitian 

 Jogiyanto (2003) dalam Imraplin (2007) menjelaskan untuk mengukur reaksi 

pasar yang di tujukan dengan perubahan harga digunakan return sebagai nilai perubahan 

harga atau abnormal return. Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya 

abnormal retun dapat dilihat dengan menghitung selisih antara return realisasi dengan 

return ekpektasi. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah market adjusted 

return yaitu perincian perhitungannya  sebagai berikut: 

Tingkat keuntungan yang sesungguhnya (actual return) dapat dihitung dengan, 

    
         
     

 

Dimana, 

Rit  = Return saham i pada periode t  

Pit  = Harga saham i pada periode t 

Pit-1 = Harga saham i pada periode t-1 

Tingkat keuntungan yang di perkirakan (predicted return) dapat dihitung dengan: 

    
             

       
 

Dimana, 

Rmt = Return Pasar pada perode t 

IHSGt = Indeks Harga Saham Gabungan pada periode t 

IHSGt-1= Indeks Harga Saham pda periode t-1 
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Setelah mendapatkan nilai dari abnormal return maka dihitung rata-rata abnormal return 

selama periode yang diteliti dengan menggunakan rumrus sebagai berikut: 

    
     
 
   

 
 

Dimana  

ARt = Rata-rata abnormal return saham pada hari t 

ARit = Abnormal return saham i pada periode t 

n = Jumlah sekuritas  

 

3.5.2 Pengujian Hipotesis 

 Sesuai dengan tujuan penelitian ini yang tercantum pada bab sebelumnya, yaitu 

ingin mengetahui pengaruh pemecahan saham terhadap perubahan harga saham yang 

ditunjau dengan timbulanya abnormal return saham serta signifikansi pengaruh yang 

diakibatkan oleh stock split. Maka untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini akan 

menguji signifikansi hipotesis yang sebelumnya di tentukan. 

1. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi 

normal atau tidak. Jika analisis menggunakan metode parametrik, maka 

persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang 

normal. Jika data tidak berdistribusi normal, atau jumlah sampel sedikit dan jenis 

data  adalah nominal atau ordinal maka metode yang digunakan adalah statistik 

nonparametrik. Dalam penelitian ini akan digunakan uji one sample kolmogorov-

smirnov dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data dinyatakan 

terdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05. 

2. Pengujian nilai abnormal return dengan paired sample t-test. Melakukan uji 

statistik (paired sample test), terhadap nilai-nilai abnormal return yang 
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diperoleh, digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata 

antara dua kelompok sampel yang berhubungan. 

3. Hipotesis yang dibentuk dalam penelitian ini adalah null hypotesis (Ho) dan 

alternative hypothesis (Ha). Null hypotesis merupakan hipotesa yang akan diuji, 

yang nantinya akan diterima atau ditolak tergantung hasil perhitungan pengujian. 

Sedangkan alternative hypothesis merupakan hipotesis alternatif atau hipotesis 

tandingan selain hipotesis yang di uji. 

Hipotesis yang didapat dalam penelitian ini adalah 

Ho= Tidak terdapat perbedaan abnormal return saham pada periode sebelum dan 

 sesudah stock split. 

Ha= Terdapat perbedaan abnormal return saham pada periode sebelum dan 

 sesudah stock split. 

4. Menentukan tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini , α = 95%. 

Artinya probabilitas kesalahan dalam mengambil keputusan, yaitu menolak 

hiptoesa yang benar 5 dari 100 kemungkinan (Zakiar,2007). Setelah itu, 

menentukan daerah penerimaan dan penolakan. 

Kriteria pengujian: 

Ho diterima atau Ha ditolak jika; -t (α/2;df) t-test t (α/2;df). 

Hal ini berarti pengumuman stock split tidak berpengaruh terhadap abnormal 

return selama periode sebelum dan sesudah event (P-value > α = 0,05). 

Ho ditolak atau Ha diterima jika; t-test > t (α/2 ;df) atau t-test <-t(α/2;df). 

Hal ini berarti pengumuman stock split berpengaruh terhadap abnormal return 

selama periode sebelum dan sesudah event (P-value < α = 0,05). 
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Gambar 3.1 

Daerah Penolakan 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini merupakan hasil analisa dan pengolahan data mengenai pengaruh 

kebijakan perusahaan yang melakukan stock split yang ada di dalam Bursa Efek 

Indonesia periode 2005 sampai 2009. Penelitian ini mengunakan metode event study dan 

langkah-langkah yang sudah disebutkan dalam bab sebelumnya. 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Penulis menggunakan sampel perusahaan yang melakukan aktivitas stock split 

pada tahun 2005 sampai 2009 dengan semua kategori industri yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel 

dalam penelitian ini adalah sebanyak 26 perusahaan yaitu sebagai berikut: 

 

Tabel 4.1 

Daftar Nama Sampel Perusahaan yang Melakukan Stock Split  Periode 2005-2009 

NO 2009 KODE TANGGAL SEKTOR 

1 Citra Tubindo Tbk, PT CTBN 07/07/2009 
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA > Logam 

& Sejenisnya 

2 Arwana Citramulia  Tbk, PT ARNA 11/09/2009 
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA > 

Keramik, Porselen & Kaca 

  2008       

3 Bank Central Asia Tbk, PT BBCA 28/01/2008 KEUANGAN > Bank 

4 
Panorama Sentrawisata Tbk, 

PT 
PANR 11/02/2008 

PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI 

> Hotel & Pariwisata 

5 
Delta Dunia Petroindo  Tbk, 

PT 
DOID 15/02/2008 ANEKA INDUSTRI > Tekstil & Garmen 

6 
Perusahaan Gas Negara 

(PERSERO) Tbk, PT 
PGAS 04/08/2008 

INFRASTRUKTUR, UTILITAS DAN 

TRANSPORTASI > Energi 

7 Berlina Tbk, PT BRNA 04/08/2008 
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA > Plastik 

& Kemasan 

8 Timah (PERSERO) Tbk, PT TINS 08/08/2008 
PERTAMBANGAN > Pertambangan Logam 

& Mineral Lainnya 

  2007       

9 Davomas Abadi Tbk, PT DAVO 28/05/2007 
INDUSTRI BARANG KONSUMSI > 

Makanan & Minuman 
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10 Aneka Tambang Tbk, PT ANTM 12/07/2007 
PERTAMBANGAN > Pertambangan Logam 

& Mineral Lainnya 

11 Semen Gresik Tbk, PT SMGR 07/08/2007 INDUSTRI DASAR DAN KIMIA > Semen 

12 
Sorini Agro Asia Corporindo 

Tbk, PT 
SOBI 22/08/2007 INDUSTRI DASAR DAN KIMIA > Kimia 

13 Hortus Danavest Tbk, PT HADE 10/09/2007 KEUANGAN > Perusahaan Efek 

14 
Humpuss Intermoda 

Transportasi Tbk, PT 
HITS 11/09/2007 

INFRASTRUKTUR, UTILITAS DAN 

TRANSPORTASI > Transportasi 

15 Pakuwon Jati Tbk, PT PWON 18/09/2007 
PROPERTI DAN REAL ESTATE > Properti 

& Real Estate 

16 Jaya Pari Steel Tbk, PT JPRS 12/12/2007 
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA > Logam 

& Sejenisnya 

  2006       

17 
Duta Pertiwi Nusantara Tbk, 

PT 
DPNS 08/06/2006 INDUSTRI DASAR DAN KIMIA > Kimia 

18 Jaya Real Property Tbk, PT JRPT 14/08/2006 
PROPERTI DAN REAL ESTATE > Properti 

& Real Estate 

19 Tempo Scan Pacific Tbk, PT TSPC 14/09/2006 
INDUSTRI BARANG KONSUMSI > 

Farmasi 

20 Buana Finance Tbk, PT BBLD 02/10/2006 KEUANGAN > Lembaga Pembiayaan 

21 
Arpeni Pratama Ocean Line 

Tbk, PT 
APOL 24/11/2006 

INFRASTRUKTUR, UTILITAS DAN 

TRANSPORTASI > Transportasi 

  2005       

22 
Sinar Mas Agro Resources 

and technology Tbk, PT 
SMAR 20/06/2005 PERTANIAN > Perkebunan 

23 Ciputra Surya Tbk, PT CTRS 25/07/2005 
PROPERTI DAN REAL ESTATE > Properti 

& Real Estate 

24 Tigaraksa Satria Tbk, PT TGKA 30/08/2005 
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI 

> Perdagangan Besar Barang Produksi 

25 Hexindo Adiperkasa Tbk, PT HEXA 01/09/2005 
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI 

> Perdagangan Besar Barang Produksi 

26 
Prima Alloy Steel Universal 

Tbk, PT 
PRAS 20/09/2005 

ANEKA INDUSTRI > Otomotif & 

Komponennya 

 

.4.2 Analisis dan Pembahsan 

4.2.1 Abnormal Return 

 Dalam tabel 4.2 ini merupakan hasil perhitungan average abnormal return 

seluruh perusahaan untuk tiap-tiap hari sebelum pengumuman dan sesudah pengumuman 

stock split. Average abnormal return inilah yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat 

ukur pergerakan harga saham. Dari tabel tersebut dapat dilihat hasil average abnormal 

return selama periode peristiwa yaitu tujuh hari sebelum (h-1sampai h-7) dan tujuh hari 

sesudah (h+1sampai h+7) event stock split. 
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Tabel 4.2 

Hasil Perhitungan Average Abnormal Return 

Days Event AAR Days Event AAR 

h-1 -0,0020 h (event) -0,6628 

h-2 0,0026 h+1 -0,0110 

h-3 0,0014 h+2 -0,0054 

h-4 0,0153 h+3 -0,0055 

h-5 -0,0053 h+4 0,0019 

h-6 0,0021 h+5 0,0040 

h-7 -0,0037 h+6 -0,0030 

    h+7 -0,0065 

Sumber:data olahan 

 Selama periode peristiwa average abnormal return perusahaan mengalami 

fluktuasi. Nilai average abnormal return tertinggi terdapat pada hari h-4 yaitu sebesar 

0,0153 atau 1,53 % sedangkan nilai terendah terdapat pada hari stock split atau event itu 

sendiri yaitu sebesar -0,6628 atau -66,28%. Hasil pengujian menunjukkan bahawa pada 

hari h-6, h-5, h-4, h+2, h+4, h+5 menunjukkan respon yang positif, hal ini menunjukkan 

bahwa investor mendapatkan return saham yang lebih tinggi dari yang di harapkan. Pada 

periode h-7, h-3, h-1, h(event), h+1, h+2, h+3, h+6, h+7 menunjukkan respon yang 

negatif terhadap stock split, hal ini menunjukkan bahwa investor memperoleh return 

saham yang lebih rendah dari yang diharapkan. 

 Fluktuasi yang terjadi selama periode 15 hari penelitian ini tidak terlihat 

pergerakan perubahan harga yang signifikan kecuali pada saat event pengumuman stock 

split oleh karena itu pengumuman pemecahan saham tidak merubah secara signifikan 

average abnormal return baik sebelum maupun sesudah event dalam jangka waktu yang 

pendek. 
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4.2.2 Uji Normalitas 

 Penulis menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk membuktikan apakah data 

sampel yang di teliti sudah terdistribusi nomal atau tidak dengan menggunakan bantuan 

program SPSS 15.0. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar 

dari 0,05. Jika data tidak terdistribusi normal, atau jumlah sampel sedikit dan jenis data 

adalah nominal atau ordinal maka metode yang digunakan adalah statistik nonparametrik 

(Priyatno, 2008). Berdasarkan hasil yang di dapat pada tabel 4.3 sampel rata-rata 

abnormal return berdistribusi normal pada periode h-7, h-6, h-5, h-4, h-3, h-2,  h-1, 

h(event), h+1, h+2, h+3, h+4, h+5, h+6, h+7. Sehingga nantinya akan di uji dengan 

menggunakan uji one-sample t-test. Hal ini dapat dilihat dari nilai asymp. Sig (2-tailed) 

yang lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan untuk data rata-rata abnormal 

return terdistribusi normal.  
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Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas One Sample Kolmogorov-Smirnov 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov  Test

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
-,0020495 ,0026027 ,0013531 ,0152617 -,0052942 ,0020709 -,0037351 -,6628498 -,0109552 -,0054449 -,0055078 ,0019404 ,0039898 -,0029765 -,0065256
,02868344 ,02731200 ,03927342 ,03604332 ,03156208 ,03031325 ,02717508 ,21078703 ,05637287 ,04134587 ,03536903 ,05410564 ,03365700 ,06515230 ,06456734

,137 ,126 ,224 ,149 ,146 ,138 ,124 ,202 ,221 ,169 ,239 ,157 ,203 ,239 ,267
,137 ,126 ,165 ,149 ,146 ,138 ,091 ,202 ,132 ,169 ,239 ,157 ,203 ,230 ,267

-,132 -,116 -,224 -,103 -,069 -,109 -,124 -,184 -,221 -,140 -,163 -,151 -,164 -,239 -,150

,698 ,642 1,143 ,760 ,747 ,704 ,632 1,027 1,129 ,861 1,219 ,800 1,034 1,217 1,363

,714 ,804 ,147 ,611 ,632 ,705 ,820 ,242 ,156 ,449 ,103 ,544 ,236 ,104 ,049

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig . (2-tailed)

h-7 h-6 h-5 h-4 h-3 h-2 h-1 h(event) h+1 h+2 h+3 h+4 h+5 h+6 h+7

Test distr ibution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov  Test

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
-,0020495 ,0026027 ,0013531 ,0152617 -,0052942 ,0020709 -,0037351 -,6628498 -,0109552 -,0054449 -,0055078 ,0019404 ,0039898 -,0029765 -,0065256
,02868344 ,02731200 ,03927342 ,03604332 ,03156208 ,03031325 ,02717508 ,21078703 ,05637287 ,04134587 ,03536903 ,05410564 ,03365700 ,06515230 ,06456734

,137 ,126 ,224 ,149 ,146 ,138 ,124 ,202 ,221 ,169 ,239 ,157 ,203 ,239 ,267
,137 ,126 ,165 ,149 ,146 ,138 ,091 ,202 ,132 ,169 ,239 ,157 ,203 ,230 ,267

-,132 -,116 -,224 -,103 -,069 -,109 -,124 -,184 -,221 -,140 -,163 -,151 -,164 -,239 -,150

,698 ,642 1,143 ,760 ,747 ,704 ,632 1,027 1,129 ,861 1,219 ,800 1,034 1,217 1,363

,714 ,804 ,147 ,611 ,632 ,705 ,820 ,242 ,156 ,449 ,103 ,544 ,236 ,104 ,050

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig . (2-tailed)

h-7 h-6 h-5 h-4 h-3 h-2 h-1 h(event) h+1 h+2 h+3 h+4 h+5 h+6 h+7

Test distr ibution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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4.2.3 Pengujian Hipotesis 

 Hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan abnormal return 

saham pada periode sebelum dan sesudah stock split.. Untuk menguji apakah pemecahan 

saham mempunyai pengaruh terhadap perubahan harga saham maka pengujian ini 

dilakukan dengan pengujian pada average abnormal return yang terjadi pada 14 hari 

periode pengamatan sebelum dan sesudah pemecahan saham, selanjutnya dilakukan uji 

sampel berpasangan dan hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Statistik Paired Sample T test 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Paired Samples Correlations

7 ,054 ,909
sebelum_SS &
sesudah_SS

Pair
1

N Correlation Sig.

Paired Samples Test

,00805296 ,01399943 ,00529129 -,004894 ,02100027 1,522 6 ,179
sebelum_SS -
sesudah_SS

Pair
1

Mean Std.  Dev iation
Std.  Error

Mean Lower Upper

95% Conf idence
Interv al of  the

Dif f erence

Paired Dif f erences

t df Sig. (2-tailed)

Paired Samples Statistics

,0025899 7 ,00601028 ,00227167
-,0054631 7 ,01297180 ,00490288

sebelum_SS
sesudah_SS

Pair
1

Mean N Std. Dev iat ion
Std. Error

Mean
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 Pengujian Statistik menggunakan Uji-t dengan  α = 0,05. Keputusan penolahan 

adalah tolak Ho, jika ǀt-hitungǀ > t-tabel atau sign<α(0,05). Dari hasil pengolahan statistik 

dengan SPSS, diperoleh t-tabel yaitu 2,447.  

 Berdasarkan tabel hasil perhitungan diatas selama 14 hari periode penelitian yang 

menunjukkan hasil uji beda AAR sebelum dan sesudah peristiwa stock split didapatkan 

hasil t-hitung 1,522 lebih kecil dari t-tabel 2,447 dan nilai signifikansi sebesar 0,179 

yang berarti lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 

hipotesis nol dapat diterima, artinya tidak terdapat perbedaan abnormal return saham 

pada periode sebelum dan sesudah stock split. 

 Berdasarkan hasil di atas bila dikaitkan dengan teori efisiensi pasar bentuk 

setengah kuat maka harga-harga sekuritas penuh mencerminkan semua informasi yang di 

publikasikan. Oleh karena itu, investor tidak dapat menggunakan informasi stock split 

yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan tidak normal 

(abnormal return) pada periode sebelum dan setelah event. Tidak adanya perbedaan 

AAR signifikan pada periode sebelum dan sesudah peristiwa dapat diartikan bahwa 

peristiwa pemecahan saham tidak mempengaruhi keputusan investor untuk melakukan 

investasi dalam periode penelitian ini atau dalam jangka waktu pendek. 

 

4.2.4 Implikasi Manajerial  

 Dari pengujian statistik terhadap hipotesis, tidak ditemukan adanya perbedaan 

yang signifikan antara abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa, hal ini dapat 

dikaitkan dengan signaling theory menurut Modigliani – Miller bahwa pemecahan 

saham memberikan informasi kepada investor tentang prospek peningkatan return masa 

depan sehingga merupakan sinyal positif kepada pasar. Dalam teori ini pengumuman 

pemecahan saham dianggap sebagai sinyal yang diberikan oleh manejemen kepada 
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publik bahwa perusahaan memiliki prospek yang bagus di masa depan. Akan tetapi, 

sinyal tersebut belum tentu secara aktual mencerminkan kinerja perusahaan yang baik. 

Perusahaan bisa saja mengumumkan stock split dengan harapan bahwa investor akan 

menilai tinggi kinerjanya, sehingga bersedia melakukan transaksi saham perusahaan 

tersebut. Singkat kata, sinyal yang ingin disampaikan perusahaan dalam melakukan stock 

split belum tentu sejalan dengan kinerja perusahaan yang terjadi.   

 Selain alasan di atas, tidak berpengaruhnya stock split terhadap abnormal return 

juga dapat disebabkan karena hal lain. Fluktuasi pergerakan harga saham yang terjadi di 

pasar mengikuti kekuatan permintaan dan penawaran yang mencerminkan seberapa 

besar minat investor terhadap saham perusahaan tersebut. Jika pasar menilai bahwa 

perusahaan penerbit saham dalam kondisi baik maka biasanya harga saham tersebut 

cenderung naik, sebaliknya jika perusahaan dinilai rendah oleh pasar maka harga saham 

perusahaan juga akan ikut turun. Setiap tindakan perusahaan (corporate action) yang 

memberikan hak kepada seluruh pemilik efek dapat memberikan pengaruh terhadap 

harga saham. Tren harga saham selama periode ini menunjukkan  tidak adanya 

pergerakan yang signifikan pada periode sebelum event stock split sehingga peristiwa 

stock split tidak memberikan pengaruh yang terhadap perubahan harga saham. Penelitian 

ini yang hanya terbatas melihat pada pengaruh peristiwa pemecahan saham sebagai 

variabel yang diuji pengaruhnya terhadap perubahan harga saham, sehingga banyak 

faktor lain yang tidak masuk dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi pergerakan 

harga saham seperti kendala ekstenal dan kondisi dari perusahaan itu sendiri.  

 Dalam hasil penelitian ini dapat diindikasikan bahwa selama periode penelitian 

ini pasar modal di Indonesia dapat digolongkan dalam pasar modal setengah kuat terlihat 

dari tidak adanya perbedaan average abnormal return baik sebelum dan sesudah stock 

split. Efisiensi pasar modal sangat berkaitan dengan penyebaran informasi yang terdapat 
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di pasar modal, serta seberapa cepat informasi tersebut diserap dan mendapatkan respon 

dari investor karena informasi tersebut diperlukan untuk mengambil keputusan investasi, 

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

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

terhadap perbedaan average abnormal return saham didapatkan hasil tidak yang 

signifikan pada periode sebelum sesudah pengumuman pemecahan saham, menunjukkan 

bahwa investor di Indonesia tidak memberikan tanggapan yang cepat terhadap informasi 

yang diterimanya. atau investor menganggap bahwa peristiwa pemecahan saham 

bukanlah informasi yang dapat mempengaruhi keputusannya dalam berinvestasi 

sehingga tidak terjadi perbedaan harga saham yang signifikan pada periode sebelum dan 

sesudah pemecahan saham.  

 Tindakan investor yang berjaga-jaga dalam menyikapi sebuah corporate action 

dilakukan karena melihat pengaruh perubahan harga saham bukan hanya semata-mata 

disebabkan oleh pemecahan saham tersebut tetapi investor juga melihat pada kinerja 

perusahaan yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Dalam Indonesian commercial 

newsletter 2006 di sebutkan bahwa pada tahun 2006 rupiah menguat berada pada kisaran 

9000 setelah pada akhir tahun 2005 kurs melebihi 10.000, hal ini diikuti dengan 

membaiknya sentimen pasar yang terlihat dari Indeks Harga Saham Gabungan  (IHSG) 

meningkat pada awal tahun 2006 sehingga mendorong investor untuk melakukan 

transaksi di dalam pasar modal.  

 Pada tahun 2007 BAPEPAM menyebutkan Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG) Bursa Efek Indonesia mencapai level 2.745,826 pada sesi terakhir perdagangan 

tanggal 28 Desember 2007 dan memposisikannya sebagai salah satu indeks bursa 

berkinerja terbaik di dunia tahun 2007 (posisi ke-2 setelah China) dengan prosentase 

peningkatan yang mencapai 52% dibandingkan IHSG tahun 2006. Sehingga dapat dilihat 
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pada tahun 2007 pasar modal indonesia sedang mengalami bullish. Namun pada tahun 

2008 Bursa saham dan obligasi di Indonesia mendapat tekanan yang sangat kuat selama 

kuartal I 2008 akibat kekhawatiran terjadinya resesi ekonomi AS dan lonjakan harga 

minyak dunia. Runtuhnya pasar modal dunia termasuk Indonesia menyebabkan rasa 

trauma investor akibat turunnya IHSG sebesar 52% dari titik tertinggi 2.830 pada 

minggu kedua Januari 2008 menjadi 1.355 pada akhir tahun 2008 membuat banyak 

investor dan emiten yang semakin berhati-hati di tahun berikutnya. Tahun 2009 kondisi 

pasar modal mulai bangkit, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) meningkat lebih dari 

85 persen menjadi 2.542 pada akhir 2009 dibandingkan posisi akhir 2008. 

 Mengacu pada alasan perusahaan yang melakukan pemecahan saham 

menyebutkan bahwa stock split dilakukan untuk mengembalikan harga saham kepada 

tingkatan harga saham yang optimal dan merupakan tindakan manajerial yang ingin 

mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik. Di dalam penelitian ini 

hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan tunggal karena berdasarkan data harga saham 

perusahaan yang melakukan pemecahaan saham beberapa perusahaan yang harga 

sahamnya tidak tertalu besar juga melakukan pemecahan saham. sehingga terdapat 

alasan lain mengapa perusahaan melakukan pemecahan saham selain mengembalikan 

harga saham pada rentangan harga yang optimal namun juga alasan untuk meningkatkan 

likuiditas.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil uji hipotesis dan analisa mengenai pengaruh stock split 

terhadap perubahan harga saham di Bursa Efek Indonesia yang telah diuraiakan pada bab 

sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan dari penelitian ini, 

yaitu: 

1. Berdasarkan hasil uji beda terhadap rata rata abnormal return pada periode sebelum 

dan sesudah pengumuman pemecahan saham, tidak ditemukan adanya perbedaan 

yang signifikan antara average abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa. 

Selama 14 hari periode penelitian yang menunjukkan hasil uji beda average 

abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa stock split didapatkan hasil t-hitung 

1,522 lebih kecil dari t-tabel 2,447. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis nol dapat 

diterima, artinya tidak terdapat perbedaan abnormal return saham pada periode 

sebelum dan sesudah stock split.. Dalam penelitian ini bila disambungkan dengan 

teori yang menyebutkan pengumuman pemecahan saham dianggap sebagai sinyal 

yang diberikan oleh manejemen kepada publik bahwa perusahaan memiliki prospek 

yang bagus di masa depan, sinyal tersebut belum tentu secara aktual mencerminkan 

kinerja perusahaan yang baik.  

2. Secara keseluruhan reaksi pasar terhadap pengumuman stock split tidak terlalu 

signifikan. Hal ini terlihat dari pergerakan abnormal return baik sebelum dan 

sesudah event tidak menunjukan adanya perubahan yang signifikan. Jika hal ini 

dikaitkan dengan teori efisiensi pasar bentuk setengah kuat maka harga-harga 

sekuritas penuh mencerminkan semua informasi yang di publikasikan. sehingga 

investor tidak dapat menggunakan informasi yang dipublikasikan untuk mendapatkan 
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abnormal return. Berdasarkan hal tersebut maka selama periode penelitian ini dapat 

disimpulkan jenis pasar di indonesia tergolong pasar setengah kuat.  

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang ada, terdapat beberapa saran agar penelitian 

selanjutnya mengenai pengaruh pemecahan saham lebih sempurna. Adapun saran saran 

tersebut adalah: 

1. Bagi investor, berdasarkan hasil penelitian ini stock split tidak terlalu bepengaruh 

terhadap perubahan harga saham, oleh karena itu sebaiknya investor tidak hanya 

menggunakan informasi pemecahan saham sebagai landasan untuk keputusan 

melakukan investasi. 

2. Bagi akademisi, penelitian ini hanya menggunakan satu model market-adjusted 

return. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya perhitungan dilakukan dengan 

model market model ataupun mean-adjusted return yang mungkin dapat menaikkan 

kemampuan mendeteksi dan bahan untuk perbandingan dengan penggunaan model 

perhitungan yang lain. 
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ABSTRACT 

 Stock split is a form of corporate action that has been often used on the financial 

research. But stock splits still have been a puzzling to capital market analyst. The reason 

of some reactions after stock splits has not been clearly understood. There are two types 

of opinion in stock splits. The first, stock splits have no implication to stock (cosmetics) 

and secondly it has significance implication. According to that problem, this research 

analysis would like to know if there is any significant influence of stock split indicate by 

share abnormal return in Indonesia stock exchange. 

  The sample of this research is 26 companies that have been chosen with 

purposive sampling. Research took 15 days trading, where 7 days before splits and 7 

days after splits and the day of the first time of split. The method used in this research is 

event study that observe stock price movement in the capital market. Hypothesis testing is 

done by using t-test for abnormal return with a significance level of 5%. This testing is 

used to see is there any abnormal return before and after stock split. 

 Based on the test and analysis of the statistical result are: there is a significant 

abnormal return on four day before stock split and on the event date of stock split. The 

final conclusion is stock split has influenced to share return and from this research the 

Indonesian capital market can be categorized to semi strong form efficiencies market. 

 

Keywords: stock split, abnormal return, event study. 
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DAVO 28/05/2007 590 600 580 580 580 600 610 290 280 280 280 290 285 280 280
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SOBI 22/08/2007 3800 3800 3800 3825 3600 3800 3600 730 730 730 730 720 710 720 720

HADE 10/09/2007 760 760 760 760 760 760 760 375 400 375 375 370 370 370 370

HITS 11/09/2007 1531 1531 1531 1531 1531 1531 1531 770 770 770 799 819 847 819 819
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SMAR 20/06/2005 4100 3900 3900 3900 3900 3900 3900 880 950 860 930 1050 1050 1070 1060

CTRS 25/07/2005 1340 1320 1330 1330 1300 1320 1320 650 680 670 670 650 650 660 670

TGKA 30/08/2005 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 300 300 300 300 300 300 300 300

HEXA 01/09/2005 6050 6000 6000 6000 5400 6100 6200 1210 1210 1200 1200 1200 1250 1260 1230

PRAS 20/09/2005 800 800 800 870 840 840 860 175 175 175 175 150 150 150 150
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PANR 11/02/2008 0 0,012658 0,1 0,068182 -0,01064 0 0 -0,66667 -0,01613 -0,01639 0 0,033333 0,112903 0,028986 -0,01408

DOID 15/02/2008 0,016667 0,032787 0,039683 -0,01527 0,007752 0,015385 -0,02273 -0,49612 0 0,061538 0,014493 0,057143 -0,01351 0,041096 -0,01316

PGAS 04/08/2008 -0,00862 0,021739 0,021277 -0,00417 0 0,020921 -0,04918 -0,08405 0,047059 0,11236 -0,0202 0,010309 -0,03061 -0,06316 0,05618

BRNA 04/08/2008 0,054054 -0,01709 0,017391 -0,00855 0 0,034483 -0,00833 -0,52941 -0,05357 0,018868 0 0,092593 -0,08475 0,037037 -0,10714

TINS 08/08/2008 0 0,019139 0,004695 -0,01558 -0,0538 -0,02843 0,012048 -0,89881 -0,12605 -0,11538 -0,04348 0,090909 -0,04167 -0,03261 0,022472
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SMGR 07/08/2007 -0,03285 -0,01887 0,009615 -0,01905 0,020388 0,002854 -0,02846 -0,90234 0 0 -0,01 0,005051 -0,03518 -0,0625 -0,04444

SOBI 22/08/2007 0,041096 0 0 0,006579 -0,05882 0,055556 -0,05263 -0,79722 0 0 0 -0,0137 -0,01389 0,014085 0

HADE 10/09/2007 0 0 0 0 0 0 0 -0,50658 0,066667 -0,0625 0 -0,01333 0 0 0

HITS 11/09/2007 0 0 0 0 0 0 0 -0,49706 0 0 0,037662 0,025031 0,034188 -0,03306 0

PWON 18/09/2007 0 0 0 0 -0,06672 0 0 -0,79991 -0,07193 0 -0,0775 -0,05149 -0,01143 0,199422 -0,07229

JPRS 12/12/2007 0,016043 0 0 0,021053 0,030928 0,0375 -0,06024 -0,78462 -0,04762 0 -0,025 -0,02564 -0,02632 0 -0,01351

DPNS 08/06/2006 0 0 0 0 0,08 -0,03704 -0,05769 -0,4898 -0,16 0 -0,03571 0 0 0 0

JRPT 14/08/2006 0 0 0 0 -0,02273 -0,08527 -0,01695 -0,8 0 0 0 0 0 -0,01724 0

TSPC 14/09/2006 0,014085 -0,00694 -0,00699 0,049296 -0,00671 -0,00676 0,013605 -0,90201 0,054795 0,012987 -0,02564 0,013158 0,012987 -0,01282 -0,01299

BBLD 02/10/2006 0,007092 0 0 0,028169 0 0,027397 0 -0,48667 0 0 -0,05195 0 0,054795 0 0

APOL 24/11/2006 -0,0137 -0,00694 0,006993 0,048611 0,013245 -0,00654 -0,01974 -0,5302 0,042857 -0,05479 0 -0,02899 -0,04478 0 -0,01563

SMAR 20/06/2005 0 -0,04878 0 0 0 0 0 -0,77436 0,079545 -0,09474 0,081395 0,129032 0 0,019048 -0,00935

CTRS 25/07/2005 0 -0,01493 0,007576 0 -0,02256 0,015385 0 -0,50758 0,046154 -0,01471 0 -0,02985 0 0,015385 0,015152

TGKA 30/08/2005 0 0 0 0 0 0 0 -0,9 0 0 0 0 0 0 0

HEXA 01/09/2005 0,008333 -0,00826 0 0 -0,1 0,12963 0,016393 -0,80484 0 -0,00826 0 0 0,041667 0,008 -0,02381

PRAS 20/09/2005 -0,06977 0 0 0,0875 -0,03448 0 0,02381 -0,79651 0 0 0 -0,14286 0 0 0

2009

2008

2007

2006

2005
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Lampiran 3 : Daftar Predicted Return 

 

2009 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7

07/07/2009 -0,001947 -0,00317 -0,00341 0,016331 0,00285 0,004623 -0,01941 0,023705 0,000346 -0,01002 -0,02082 0,018038 0,032432 -0,00251 -0,00548

11/09/2009 -0,01761134 0,015889 0,000211 0,007599 0,013207 0,005077 0,011966 0,001696 -0,01376 0,015701 0,007954 0,007227 0,004847 -0,00985 -0,01912

2008

28/01/2008 -0,04796774 -0,07698 0,079215 0,016323 0,041241 -0,01467 0,009988 -0,00989 0,009988 0,000966 0,00647 0,007449 0,020708 0,00097 -0,0241

11/02/2008 0,009988188 0,000966 0,00647 0,007449 0,020708 0,00097 -0,0241 -0,01884 0,001039 0,007218 0,024847 0,004687 0,008809 -0,00834 0,016715

15/02/2008 0,020707868 0,00097 -0,0241 -0,01884 0,001039 0,007218 0,024847 0,004687 0,008809 -0,00834 0,016715 0,002549 0,003896 -0,00472 0,000464

04/08/2008 0,005915716 0,014022 -0,00519 0,014849 0 0,011336 -0,0242 -0,00937 -0,01888 0,000723 0,0054 -0,0014 -0,02824 -0,03577 0,002887

04/08/2008 0,005915716 0,014022 -0,00519 0,014849 0 0,011336 -0,0242 -0,00937 -0,01888 0,000723 0,0054 -0,0014 -0,02824 -0,03577 0,002887

08/08/2008 0 0,011336 -0,0242 -0,00937 -0,01888 0,000723 0,0054 -0,0014 -0,02824 -0,03577 0,002887 0,020896 -0,0102 -0,02045 0,013317

2007

28/05/2007 0,012749168 0 0,003639 0,003611 0,012267 -0,01219 -0,00874 0,007926 -0,00868 -0,00162 0,01407 0,01316 -0,00883 0,004457 -0,0041

12/07/2007 0,009825539 0,003188 0,011306 0,002756 0,019887 -0,02596 0,02759 0,005058 0,0073 -0,00668 0,006614 -0,00293 0,017036 0,014021 0,005836

07/08/2007 -0,02826328 0,001366 0,020473 -0,03932 0,006444 -0,00047 -0,03555 -0,00687 0,03097 -0,01517 0,001839 -0,01936 -0,06435 -0,05936 0,069652

22/08/2007 -0,01936277 -0,06435 0,06878 -0,06435 -0,05936 0,069652 -0,02379 0,035113 0,0265 0,012018 0,015044 -0,00724 -0,01145 0,00742 0,020282

10/09/2007 0,007419621 0,020282 0,008763 0,0007 -0,00023 0,002782 0,00861 -0,01351 0,000801 -0,00067 0,005801 0,001287 -0,00107 0,007485 0,032806

11/09/2007 0,02028158 0,008763 0,0007 -0,00023 0,002782 0,00861 -0,01351 0,000801 -0,00067 0,005801 0,001287 -0,00107 0,007485 0,032806 -0,00377

18/09/2007 0,008609588 -0,01351 0,000801 -0,00067 0,005801 0,001287 -0,00107 0,007485 0,032806 -0,00377 0,01339 0,007767 -0,00989 0,013152 0,007548

12/12/2007 0,014358356 0,009538 0,005492 0,009877 -0,00588 0,00407 0,007419 -0,00538 -0,01435 -0,00569 -0,02742 -0,00701 0,00444 0 0

2006

08/06/2006 0,024207575 -0,02648 -0,00635 0,019772 0,001002 -0,02379 -0,0226 -0,03562 0,026923 -0,00129 -0,0287 -0,00192 0,006036 0,054669 -0,01106

14/08/2006 -0,01050661 0,006987 0,010177 -0,00528 0,019354 -0,02687 0,012514 0,009293 0,006374 0,0095 -0,00191 0,002509 -0,00636 -0,00878 0,000755

14/09/2006 -0,00089823 0,002942 -0,00142 -0,00265 -0,01318 -0,00832 0,011058 0,007036 0,003018 0,00584 0,007522 -0,00407 0,018962 0,002295 -0,00269

02/10/2006 0,018961543 0,002295 -0,00269 -0,00442 0,015306 0,007052 0,000528 -0,00371 0,005756 -0,00041 0,00514 0,00301 -0,00401 0,007451 -0,00116

24/11/2006 -0,0011722 -0,00077 0,001971 0,007117 -0,00159 0,014334 -0,00077 0,007981 0,00652 -0,02189 0,013193 0,003245 0,009186 -0,00203 0,026299

2005

20/06/2005 0,026922736 -0,00129 -0,0287 -0,00192 0,006036 0,054669 -0,01106 -6,2E-05 -0,0013 0,007856 -0,0102 -0,00489 0,001386 -0,01056 0,002115

25/07/2005 0,003336894 -0,0045 -0,00267 0,003173 0,007632 0,014772 0,012726 -0,00212 0,007053 9,34E-05 0,007215 -0,00363 -0,00345 0,009429 0,002413

30/08/2005 -0,01122421 -0,01066 -0,00953 -0,02875 0,025506 -0,01222 -0,05158 0,045287 0,009877 -0,01034 -0,00321 0,015156 0,007408 0,019889 0,016669

01/09/2005 -0,00953222 -0,02875 0,025506 -0,01222 -0,05158 0,045287 0,009877 -0,01034 -0,00321 0,015156 0,007408 0,019889 0,016669 0,006555 -0,01802

20/09/2005 0,016668981 0,006555 -0,01802 -0,02497 -0,00729 0,005538 0,009331 -0,01031 -0,01092 -0,02615 -0,00411 0,021727 0,002948 -0,00939 0,019856
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Lampiran 4: Daftar Abnormal Return 

 

h-7 h-6 h-5 h-4 h-3 h-2 h-1 h (Event) h+1 h+2 h+3 h+4 h+5 h+6 h+7

CTBN 0,0019 0,0032 0,0034 -0,0163 -0,0028 -0,0046 0,0194 -0,9431 -0,0003 0,0100 0,0208 -0,0180 0,0509 -0,2283 0,2455

ARNA 0,0176 -0,0331 -0,0002 0,0450 0,0535 -0,0207 -0,0278 -0,5178 -0,0262 -0,0296 0,0695 -0,0399 0,0019 0,0099 -0,0480

BBCA 0,0480 0,0770 -0,1227 -0,0618 0,0143 0,0523 0,0335 -0,4901 -0,0169 -0,0150 0,0006 -0,0074 -0,0066 -0,0079 0,0101

PANR -0,0100 0,0117 0,0935 0,0607 -0,0313 -0,0010 0,0241 -0,6478 -0,0172 -0,0236 -0,0248 0,0286 0,1041 0,0373 -0,0308

DOID -0,0040 0,0318 0,0638 0,0036 0,0067 0,0082 -0,0476 -0,5008 -0,0088 0,0699 -0,0022 0,0546 -0,0174 0,0458 -0,0136

PGAS -0,0145 0,0077 0,0265 -0,0190 0,0000 0,0096 -0,0250 -0,0747 0,0659 0,1116 -0,0256 0,0117 -0,0024 -0,0274 0,0533

BRNA 0,0481 -0,0311 0,0226 -0,0234 0,0000 0,0231 0,0159 -0,5200 -0,0347 0,0181 -0,0054 0,0940 -0,0565 0,0728 -0,1100

TINS 0,0000 0,0078 0,0289 -0,0062 -0,0349 -0,0292 0,0066 -0,8974 -0,0978 -0,0796 -0,0464 0,0700 -0,0315 -0,0122 0,0092

DAVO -0,0294 0,0169 -0,0370 -0,0036 -0,0123 0,0467 0,0254 -0,5325 -0,0258 0,0016 -0,0141 0,0226 -0,0084 -0,0220 0,0041

ANTM -0,0215 -0,0111 0,0125 0,0515 -0,0125 -0,0069 -0,0276 -0,8051 -0,0073 -0,0122 -0,0066 -0,0067 0,0315 -0,0048 0,0492

SMGR -0,0046 -0,0202 -0,0109 0,0203 0,0139 0,0033 0,0071 -0,8955 -0,0310 0,0152 -0,0118 0,0244 0,0292 -0,0031 -0,1141

SOBI 0,0605 0,0644 -0,0688 0,0709 0,0005 -0,0141 -0,0288 -0,8323 -0,0265 -0,0120 -0,0150 -0,0065 -0,0024 0,0067 -0,0203

HADE -0,0074 -0,0203 -0,0088 -0,0007 0,0002 -0,0028 -0,0086 -0,4931 0,0659 -0,0618 -0,0058 -0,0146 0,0011 -0,0075 -0,0328

HITS -0,0203 -0,0088 -0,0007 0,0002 -0,0028 -0,0086 0,0135 -0,4979 0,0007 -0,0058 0,0364 0,0261 0,0267 -0,0659 0,0038

PWON -0,0086 0,0135 -0,0008 0,0007 -0,0725 -0,0013 0,0011 -0,8074 -0,1047 0,0038 -0,0909 -0,0593 -0,0015 0,1863 -0,0798

JPRS 0,0017 -0,0095 -0,0055 0,0112 0,0368 0,0334 -0,0677 -0,7792 -0,0333 0,0057 0,0024 -0,0186 -0,0308 0,0000 -0,0135

DPNS -0,0242 0,0265 0,0063 -0,0198 0,0790 -0,0132 -0,0351 -0,4542 -0,1869 0,0013 -0,0070 0,0019 -0,0060 -0,0547 0,0111

JRPT 0,0105 -0,0070 -0,0102 0,0053 -0,0421 -0,0584 -0,0295 -0,8093 -0,0064 -0,0095 0,0019 -0,0025 0,0064 -0,0085 -0,0008

TSPC 0,0150 -0,0099 -0,0056 0,0519 0,0065 0,0016 0,0025 -0,9090 0,0518 0,0071 -0,0332 0,0172 -0,0060 -0,0151 -0,0103

BBLD -0,0119 -0,0023 0,0027 0,0326 -0,0153 0,0203 -0,0005 -0,4830 -0,0058 0,0004 -0,0571 -0,0030 0,0588 -0,0075 0,0012

APOL -0,0125 -0,0062 0,0050 0,0415 0,0148 -0,0209 -0,0190 -0,5382 0,0363 -0,0329 -0,0132 -0,0322 -0,0540 0,0020 -0,0419

SMAR -0,0269 -0,0475 0,0287 0,0019 -0,0060 -0,0547 0,0111 -0,7743 0,0808 -0,1026 0,0916 0,1339 -0,0014 0,0296 -0,0115

CTRS -0,0033 -0,0104 0,0102 -0,0032 -0,0302 0,0006 -0,0127 -0,5055 0,0391 -0,0148 -0,0072 -0,0262 0,0035 0,0060 0,0127

TGKA 0,0112 0,0107 0,0095 0,0287 -0,0255 0,0122 0,0516 -0,9453 -0,0099 0,0103 0,0032 -0,0152 -0,0074 -0,0199 -0,0167

HEXA 0,0179 0,0205 -0,0255 0,0122 -0,0484 0,0843 0,0065 -0,7945 0,0032 -0,0234 -0,0074 -0,0199 0,0250 0,0014 -0,0058

PRAS -0,0864 -0,0066 0,0180 0,1125 -0,0272 -0,0055 0,0145 -0,7862 0,0109 0,0261 0,0041 -0,1646 -0,0029 0,0094 -0,0199

SUM -0,0533 0,0677 0,0352 0,3968 -0,1376 0,0538 -0,0971 -17,2341 -0,2848 -0,1416 -0,1432 0,0505 0,1037 -0,0774 -0,1697

AAR -0,0020 0,0026 0,0014 0,0153 -0,0053 0,0021 -0,0037 -0,6628 -0,0110 -0,0054 -0,0055 0,0019 0,0040 -0,0030 -0,0065
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