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ABSTRACT 

 

This paper is going to explain the effect of stock split to stock price and stock liquidity. 

The objective of stock split is to make the stock in optimum trading range. By doing stock split, 

the demand of stock will be increase so trading volume will be liquid. After stock split, stock 

price will be higher than before if positive signal about a better condition of management 

performance has been proven. 

This research purposes to find the effect of stock split to stock price and stock liquidity of 

companies which doing stock split in Indonesian Stock Exchange in period 2002-2007. 

Based on paired sample t test, the result is shown that there is significant difference 

between mean of stock price before and after stock split. It is shown by the increasing of stock 

price. Based on TVA test, the result is shown that tere is significant difference between TVA 

mean before and after stock split which is shown by the increasing of TVA. 

Keywords : Stock Split, Stock Price, Liquidity 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Pasar modal dipandang sebagai salah satu sarana yang paling efektif untuk 

mempercepat pembangunan suatu negara. Hal ini dikarenakan pasar modal 

merupakan sarana yang dapat menggalang pergerakan dana jangka panjang dari 

masyarakat untuk disalurkan kepada sektor-sektor yang produktif. Pasar modal 

adalah salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk memenuhi 

kebutuhan dananya. Walaupun telah ada lembaga perbankan, namun karena 

terbatasnya leverage, suatu perusahaan tidak dapat memperoleh pinjaman dari bank. 

Oleh sebab itu peningkatan modal yang bersumber dari penjualan saham kepada 

masyarakat merupakan cara perolehan dana yang paling murah, mudah dan cepat 

(Marzuki Usman, 1997). 

Pada umumnya masyarakat membeli saham dengan harapan akan memperoleh 

deviden yang besarnya minimal sama dengan tingkat bunga deposito dan atau capital 

gain yang diperoleh dari hasil selisih harga penjualan dan harga pembelian saham. 

Oleh karena itu sebelum investor mengambil keputusan untuk memilih investasi dari 

alternatif-alternatif yang ada, investor harus lebih dahulu menganalisis informasi 
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yang berasal dari perusahaan tersebut agar mendapatkan keuntungan yang diharapkan 

dari informasi-informasi tersebut. 

Pada perusahan besar yang sahamnya dijual kepada masyarakat, pasar saham 

merupakan alat pemantau prestasi perusahaan. Harga pasar suatu saham 

mencerminkan nilai dari perusahaan tersebut, semakin tinggi harga saham, maka 

semakin tinggi pula nilai perusahaan, demikian juga sebaliknya, semakin rendah 

harga saham maka semakin rendah pula nilai perusahaan tersebut dimata investor. 

Besarnya harga saham dapat diidentifikasi dari tingginya nilai earning per share 

(EPS),  karena kinerja perusahaan yang diwakii oleh EPS mencerminkan prospek 

perusahaan yang baik, sehingga dapat ditawarkan dengan harga yang besar. Harga 

saham suatu perusahaan juga dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran di bursa 

efek, bila harga saham dinilai terlalu tinggi, maka jumlah permintaannya akan 

berkurang karena tingginya harga saham akan mengurangi kemampuan para investor 

untuk membeli saham tersebut. Sebaliknya, jika harga saham perusahaan rendah 

maka jumlah permintaan sahamnya akan meningkat.  

Untuk mengantisipasi hal tersebut maka perusahaan mengambil langkah untuk 

dapat mempertahankan agar harga sahamnya tetap berada dalam rentang perdagangan 

yang optimal. Pemecahan saham (stock split) dijadikan alat yang efektif bagi 

perusahaan untuk menata kembali harga pasar saham. Hal tersebut harus dilakukan 

perusahaan karena dengan harga sebelum pemecahan (split) berada pada rentang 

perdagangan saham yang tidak optimal karena permintaan saham tersebut rendah 
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yang disebabkan tingginya tingkat harga, sedangkan setelah pemecahan (split) 

dengan tingkat harga yang lebih rendah akan membuat perdagangan saham tersebut 

optimal karena permintaan akan meningkat seiring dengan semakin rendahnya harga 

saham perusahaan tersebut. 

Stock split adalah memecah selembar saham menjadi n lembar saham. Harga 

perlembar saham adalah 1/n dari harga sebelumnya. Dengan demikian total ekuitas 

perusahaan adalah tetap atau tidak mengalami perubahan. Tindakan stock split 

menyebabkan bertambahnya jumlah saham yang beredar sehingga dapat 

meningkatkan likuditas dari saham tersebut, karena dengan harga baru yang lebih 

terjangkau tersebut maka akan meningkatkan permintaan investor akan saham 

tersebut. Hal ini menyebabkan saham suatu perusahaan kembali aktif dan likuid 

dengan semakin meningkatnya transaksi pembelian atas saham tersebut. 

Dengan adanya peristiwa stock split akan memberikan sinyal positif bagi para 

investor. Menurut McNichols dan Dravid (1990) menegaskan bahwa investor melihat 

peristiwa stock split sebagai suatu informasi yang menghasilkan berita baik, sehingga 

para investor mengartikan stock split sebagai sinyal positif karena mendeskripsikan 

optimisme perusahan atas laba di masa yang akan datang. Pendapat tersebut didukung 

oleh penelitian yang dilakukan Fama, Fisher, Jensen, dan Roll (1969) yang 

menemukan terjadinya kenaikkan kekayaan pemegang saham dalam dua bulan 

berikutnya setelah pemecahan.  
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Menurut Baker dan Gallangher (1993) split mengembalikan harga per lembar 

saham pada tingkat perdagangan yang optimal, perusahaan yang melakukan split 

pada sahamnya akan menarik investor dengan semakin rendahnya harga saham 

sehingga akan menyebabkan bertambahnya jumlah pemegang saham setelah 

pengumuman split (post split).  Dengan harga yang terjangkau oleh investor, maka 

mendorong investor untuk melakukan transaksi atas saham tersebut yang pada 

akhirnya juga akan menyebabkan likuiditas saham tersebut menjadi lebih likuid. 

Investor yakin bahwa ada batas harga yang optimal untuk saham biasa, memindahkan 

surat berharga ke dalam batas ini dikatakan akan membuat pasar perdagangan surat 

berharga akan menjadi lebih luas atau lebar (Copeland, 1996) 

Hasil yang bertentangan datang dari penelitian Copeland (1979) yang 

melaporkan bahwa likuiditas pasar itu sebenarnya menjadi lebih rendah sesudah 

pemecahan saham. Volume perdagangan itu secara proporsional lebih rendah 

daripada saat sebelum dipecah, keuntungan agen secara proporsional lebih tinggi dan 

selisih antara penawaran dan permintaan (bid-ask spread) adalah lebih tinggi dalam 

persentasenya terhadap harga tawaran (bid price). Secara keseluruhan, semua hasil itu 

menunjukkan likuiditas setelah pemecahan menjadi lebih rendah.  

Berdasarkan uraian diatas bahwa peristiwa stock split dapat memberikan dampak 

yang signifikan terhadap perubahan harga dan likuiditas saham perusahan, maka 

peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Rata-rata Harga 
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Dan Rata-rata Likuiditas Saham Sebelum Dan Sesudah Stock split Di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2002-2007”   

 

1.2. Masalah Penelitian 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

 Saham perusahaan yang listing di bursa efek memiliki harga yang berbeda-

beda yang disebabkan oleh berbagai hal, antara lain perbedaan permintaan dan 

penawaran saham perusahaan tersebut. Semakin tinggi harga saham maka permintaan 

akan saham tersebut menjadi turun. Bagi perusahaan yang memiliki tingkat 

permintaan saham yang rendah akan menyebabkan saham perusahaan tersebut 

digolongkan menjadi saham yang tidak aktif  diperdagangkan yang pada akhirnya 

dapat menyebabkan saham tersebut terkena delisting (dikeluarkan). Dalam 

menghadapi ancaman delisting saham di bursa, stock split dijadikan alat agar saham 

tersebut kembali aktif diperdagangkan sehingga terhindar dari ancaman delisting.  

 Perusahaan melakukan kebijakan stock split dengan tujuan agar sahamnya 

berada pada rentang perdagangan yang optimal. Dengan harga yang lebih rendah ini 

diharapkan permintaan akan saham perusahaan tersebut menjadi lebih tinggi yang 

terlihat dari semakin tingginya volume perdagangan saham tersebut atau dikatakan 

menjadi lebih likuid, sehingga peristiwa stock split ini akan membangunkan saham 

perusahaan yang semula tidak likuid sebelum peristiwa stock split.  
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Peristiwa stock split juga akan membuat harga saham menjadi lebih rendah 

daripada sebelumnya, setelah peristiwa stock split harga saham akan kembali naik 

apabila sinyal positif tentang membaiknya kinerja perusahaan tersebut terbukti 

sehingga harga saham akan kembali naik setelah peristiwa stock split tersebut. 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh stock split 

terhadap harga dan likuiditas saham, memilki hasil yang berbeda-beda pada tiap 

penelitian yang terjadi. Wang Sutrisno et al. (2000) yang melakukan penelitian 

terhadap 15 (lima belas) perusahaan selama periode Juli 1995 – Juli 1997, mendapat 

hasil yaitu  13 (tiga belas) perusahaan memiliki perbedaan harga yang signifikan 

antara periode sebelum dan sesudah split. Rata-rata harga saham perusahaan 

mengalami peningkatan setelah split. 

Hasil dan penelitian yang sama dari Wang Sutrisno et al (1999) mengenai 

pengaruh stock split terhadap likuiditas saham, mendapatkan hasil dari 15 (lima 

belas) perusahaan terdapat 9 (sembilan) perusahaan yang menunjukkan ada 

perbedaan yang signifikan dalam volume perdagangan saham perusahaan. Rata-rata 

volume perdagangan mengalami penurunan setelah split. 
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1.2.2. Pembatasan Masalah 

 Peneliti membatasi penelitian ini dengan tujuan agar mendapat pembahasan 

yang akurat, maka peneliti menentukan batasan masalah yang akan dibahas, antara 

lain: 

1. Dalam penelitian ini hanya akan fokus pada perusahaan yang melakukan stock 

split tanpa diikuti dengan kebijakan lainnya seperti warrant, right issue, 

deviden saham dan pengumuman lainnya di tahun yang sama, sehingga 

penelitian ini murni hanya peristiwa stock split saja yang terjadi di tahun 

tersebut. 

2. Data diambil 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah stock split. Pembatasan 10 

hari sebelum dan 10 hari sesudah stock split digunakan agar penelitian ini 

tidak bias oleh pengaruh stock split yang umumnya tidak lama. 

1.2.3. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang masalah yang telah disampaikan, dapat dikemukakan 

bahwa masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan rata-rata harga saham sebelum dan sesudah 

perusahaan melakukan stock split? 

2. Apakah terdapat perbedaan rata-rata volume perdagangan sebelum dan 

sesudah perusahaan melakukan stock split? 
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1.3.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, tujuan 

dilakukannya penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu : 

1. Untuk mengetahui adanya perbedaan rata-rata harga saham sebelum dan 

sesudah perusahaan melakukan stock split. 

2. Untuk mengetahui adanya perbedaan antara rata-rata volume perdagangan 

sebelum dan sesudah perusahaan melakukan stock split. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak 

berikut ini : 

1. Bagi Investor  

Dengan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan 

bahan pertimbangan dalam melakukan keputusan investasi. 

2. Bagi Perusahaan/Emiten 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan 

bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengambil kebijakan 

perusahaan dalam hal ini kebijakan stock split.  

3. Bagi Akademisi 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pengaruh kebijakan stock split 
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terhadap harga dan likuiditas saham yang terjadi di Bursa Efek Indonesia 

periode 2002-2007 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan Penelitian ini disusun sebagai berikut : 

Bab I. Pendahuluan 

Dalam bab ini diuraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

serta kontribusi dari penelitian ini.  

Bab II. Landasan Pemikiran Teoritis 

Bab ini menguraikan teori mendasar serta penelitian-penelitian terdahulu yang 

terkait dengan permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini sehingga dapat 

dikembangkan hipotesis terkait dengan topik dalam permasalahan tersebut.  

Bab III. Metode Penelitian  

Dalam bab ini peneliti menguraikan populasi dan sampel yang digunakan, 

teknik pengambilan sampel, data yang digunakan serta metode pengumpulan data 

serta teknik analisis yang digunakan peneliti.  
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Bab IV. Analisis dan Pembahasan  

Bab ini  diawali dengan data perusahaan yang dijadikan sampel penelitian, 

kemudian menampilkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian yaitu apakah 

terdapat perbedaan rata-rata harga dan likuiditas saham perusahaan yang melakukan 

stock split. 

Bab V. Kesimpulan dan Saran  

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang 

diuraikan untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Pasar Modal 

Setiap perusahaan membutuhkan pasar keuangan (financial market) untuk 

mendukung pengumpulan sumber dana mereka. Pasar keuangan terdiri dari pasar 

uang (money market) dan pasar modal (capital market). Pasar uang berkaitan dengan 

penyediaan dana-dana berjangka pendek, sedangkan pasar modal berkaitan dengan 

penyediaan dana-dana jangka panjang. Pasar uang lebih banyak dipergunakan oleh 

perbankan dan sebagian kecil perusahaan-perusahaan besar, sedangkan pasar modal 

banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan untuk mencari dana dalam jumlah 

besar serta dimanfaatkan para investor untuk menanamkan dananya. Dengan 

demikian kedua pasar ini digunakan sebagai sarana bagi investor dalam melakukan 

investasi disamping sebagai sarana mobilisasi dana bagi pihak yang membutuhkan 

dana.  

 Pengertian pasar modal sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang 

Dasar Republik Indonesia nomor 8 tahun 1995 tertanggal 10 November 1995 adalah : 

”Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum 
dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 
diterbitkannya, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek”. 
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Pengertian pasar modal sebagaimana disebutkan di dalam website Bursa Efek 

Indonesia yaitu bahwa: 

”Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen 
keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang 
(obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen 
lainnya”. 
 
Menurut Wai dan Patrick (1984) dalam Agus Budiarto (2004), pasar modal 

memiliki 3 pengertian antara lain sebagai berikut: 

a. Definisi dalam arti luas, mengartikan pasar modal adalah kebutuhan sistem 
keuangan yang terorganisasi, termasuk bank-bank komersial dan semua 
perantara di bidang keuangan serta surat-surat berharga atau klaim jangka 
panjang dan jangka pendek primer dan yang tidak langsung. 

b. Definisi dalam arti menengah, mengartikan pasar modal adalah semua pasar 
yang terorganisir dari lembaga-lembaga yang memperdagangkan warkat-
warkat kredit (biasanya yang berjangka waktu lebih dari satu tahun) termasuk 
saham-saham, obligasi-obligasi, pinjaman berjangka, hipotik dan tabungan 
serta deposito berjangka. 

c. Definisi dalam arti sempit, pasar modal adalah tempat pasar terorganisir yang 
memperdagangkan saham-saham dan obligasi-obligasi dengan memakai jasa 
makelar, komisioner dan para underwriter. 
 

 Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pasar modal 

merupakan tempat ditransaksikannya surat-surat berharga dari emiten kepada 

investor, sehingga dapat digunakan emiten sebagai sumber pendanaan dan investor 

dapat menginvestasikan dananya di surat berharga tersebut. 

Pasar modal memiliki empat peranan strategis bagi perekonomian suatu 

negara (Marzuki Usman, Singgih Riphat dan Syahrir Ika, 1997) antara lain: 
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1. Sebagai sumber penghimpunan dana 

Pasar modal memungkinkan perusahaan menerbitkan surat berharga 

(sekuritas), baik surat tanda utang (obligasi) maupun surat anda kepemilikan 

(saham). Sehingga dapat mendukung upaya perusahaan dalam perluasan 

(ekpansi) usaha. 

2. Sebagai alternatif investasi para pemodal 

Pasar modal memberikan kesempatan kepada investor untuk membentuk 

portofolio investasi dengan mengharapkan keuntungan yang lebih dan 

sanggup menanggung sejumlah resiko tertentu yang mungkin terjadi.  

3. Biaya penghimpun dana melalui pasar modal relatif rendah 

Dalam melakukan penghimpunan dana, perusahaan membutuhkan biaya 

yang relatif kecil jika diperoleh melalui penjualan saham daripada meminjam 

ke bank. 

4. Mendorong perkembangan investasi. 

Pasar modal diharapkan memiliki peranan yang besar dalam memobilisasi 

dana investasi. Dana investasi tersebut digunakan untuk ekspansi usaha 

perusahaan. Ekspansi usaha berarti ada penambahan penyerapan tenaga 

kerja, kenaikan jumlah produksi, kenaikan penjualan, kenaikan pendapatan, 

dan kenaikan pajak bagi negara.  
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2.1.1.1. Efisiensi Pasar Modal 

   Pasar modal yang efisien adalah pasar dimana semua informasi yang tersedia 

secara luas dan murah untuk para investor yang relevan telah dicerminkan dalam 

harga-harga sekuritas tersebut. Ciri penting efisiensi pasar adalah random walk dari 

harga pasar saham. Random walk adalah suatu istilah statistik yang menunjukkan 

perubahan tidak mengikuti pola di waktu lalu. Harga saham secara cepat bereaksi 

terhadap berita-berita baru yang tidak terduga, sehingga arah gerakannya pun tidak 

bisa diduga. 

Pasar modal dikatakan efisiensi bila informasi dapat diperoleh dengan mudah 

dan murah oleh investor, sehingga informasi yang relevan dan terpercaya telah 

tercermin dalam harga-harga saham. Karena penyampaian informasi begitu 

sempurna, tidak mungkin bagi pemodal manapun untuk memperoleh laba ekonomi 

(abnormal return) dengan memanipulasi informasi yang tersedia khusus baginya. 

Abnormal return adalah tingkat keuntungan yang direalisir lebih tinggi dari tingkat 

keuntungan ekuilibrium (yang diharapkan). Pasar modal efisien terbagi menjadi tiga 

tingkat, yaitu (Bodie, Kane, Marcus 2007):  

1.  Pasar efisien bentuk lemah (weakform) 

Pasar efisien bentuk lemah adalah suatu pasar modal dimana harga saham 

sekarang merefleksikan semua informasi historis (seperti harga dan volume 

perdagangan dimasa lalu). Lebih lanjut informasi masa lalu dihubungkan dengan 

harga saham untuk membantu menentukan harga saham sekarang. Jadi, pasar 
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modal efisien bentuk lemah, harga saham mengikuti kecenderungan informasi 

masa lalu saham tersebut. 

2. Pasar efisien bentuk setengah kuat (semi strong) 

Pasar efisien bentuk setengah kuat adalah pasar dimana harga saham 

menggambarkan semua informasi yang dipublikasikan (seperti earning, deviden, 

penerbitan saham baru) sampai ke masyarakat keuangan. Tujuannya adalah untuk 

meminimalkan ketidaktahuan mengenai kinerja perusahaan dan dimaksudkan 

untuk menjelaskan dan menggambarkan kewajaran nilai efek yang diterbitkan oleh 

sebuah perusahaan. Jadi dapat disimpulkan dalam pasar efisien bentuk setengah 

kuat ini investor tidak dapat berharap memperoleh abnormal return kecuali 

investor memperoleh inside information dari pihak intern perusahaan emiten. 

Inside information adalah informasi yang hanya diketahui oleh orang dalam dan 

bersifat rahasia karena alasan strategi. 

3. Pasar efisien bentuk kuat (strong form) 

Pasar modal yang efisien dalam bentuk kuat merupakan tingkat efisien pasar yang 

tertinggi. Konsep pasar efisien bentuk kuat mengandung arti bahwa semua 

informasi direfleksikan dalam harga saham baik informasi yang dipublikasikan 

maupun informasi yang tidak dipublikasikan (inside information), sehingga dalam 

pasar bentuk ini tidak akan ada seorang investor yang dapat memperoleh abnormal 

return. 
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2.1.2. Saham 

  Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu 

perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva 

perusahaan. 

  Jadi dapat disimpukan bahwa sebagai instrumen yang menunjukkan penyertaan 

modal seseorang ke dalam suatu perusahaan, hak-hak yang dimiliki investor dalam  

sebuah saham antara lain (Saleh dan Hendy, 2005) : 

1. Klaim atas keuntungan perusahaan (claim on income) 

Pemegang saham memiliki hak atas keuntungan perusahaan. Pembagian 

keuntungan tersebut dikenal dengan istilah deviden. 

2. Hak atas harta perusahaan (claim on asset) 

Pemegang saham pada dasarnya adalah pemilik perusahaan, dengan demikian 

pemegang saham memiliki hak atas harta yang dimiliki perusahaan.  

3. Hak suara dalam rapat umum pemegang saham (voting right) 

Pemegang saham mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS). Semakin besar porsi saham yang dimiliki maka semakin 

besar pula pengaruhnya dalam penentuan keputusan suatu agenda rapat. 

2.1.2.1. Jenis-jenis Saham 

 Dalam prakteknya, jenis saham yang dikenal ada 2 (dua) macam yaitu saham 

biasa dan saham preferen. Marzuki Usman, Singgih Riphat dan Syahrir Ika (1997) 

menjelaskan jenis-jenis saham tersebut sebagai berikut: 
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a. Saham Biasa (Common Stock) 

Saham biasa adalah bukti tanda kepemilikan atas suatu perusahaan. Saham 

biasa menempatkan pemiliknya paling terakhir dalam pembagian deviden dan 

hak atas kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Besar 

kecilnya deviden yang diterima oleh pemegang saham tidak tetap, tergantung 

keputusan RUPS 

b. Saham Preferen (Preferred Stock) 

Saham preferen adalah saham yang berbentuk gabungan antara obligasi dan 

saham biasa. Seperti obligasi yang membayarkan bunga atas pinjaman, saham 

preferen juga memberikan hasil deviden yang tetap. Seperti saham biasa 

dalam hal mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh 

tempo. Selain itu dalam hal likuidasi klaim pemegang saham preferen 

dibawah klaim pemegang obligasi. 

2.1.2.2. Nilai Saham 

Saham memiliki nilai tersendiri baik nilai yang dicatatkan pada emiten, pasar 

dan pada saham itu sendiri. Berikut ini terdapat beberapa nilai yang berhubungan 

dengan saham, yaitu: 

1. Nilai Buku (Book Value) 

Nilai buku merupakan nilai saham menurut pembukuan perusahaan emiten. 

Untuk menghitung nilai buku suatu emiten, perlu diketahui beberapa nilai yang 

berhubungan dengan nilai buku tersebut antara lain: 

Analisis Rata-rata Harga Saham..., Gilang Jatnika Barnas, Ma.-Ibs, 2009



18 
 

 
 

• Nilai Nominal (Par Value), yaitu nilai dari suatu saham yang merupakan nilai 

kewajiban yang ditetapkan untuk tiap-tiap lembar saham 

• Agio Saham (Additional paid-in capital / in excess of par value), merupakan 

selisih yang dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan dengan nilai 

nominal saham. 

• Nilai modal disetor (paid in capital), merupakan total yang dibayar oleh 

pemegang saham kepada perusahaan emiten untuk ditukarkan dengan saham 

preferen atau saham biasa. 

• Laba Ditahan (Retained Earnings) merupakan laba yang tidak dibagikan 

kepada pemegang saham. 

• Nilai Buku per lembar saham, menunjukkan aktiva bersih (net assets) yang 

dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham. 

 

2. Nilai Pasar (Market Value) 

Nilai pasar merupakan harga dari saham yang terjadi di pasar bursa pada saat 

tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar. Harga pasar ini ditentukan oleh 

permintaan dan penawaran saham di pasar bursa. 

3. Nilai Instrinsik (Instrinsic Value) 

Nilai instrinsik bisa disebut juga dengan nilai fundamental (fundamental 

Value), merupakan nilai yang seharusnya atau sebenarnya dari suatu saham yang 

diperdagangkan. Dua macam analisis yang sering digunakan untuk menentukan 
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nilai instrinsik dari saham adalah analisis sekuritas fundamental (fundamental 

security analysis) dan analisis teknikal (technical analysis). 

 

2.1.2.3. Harga Saham 

 Dalam penelitian ini harga saham yang dimaksud adalah harga saham pasar. 

Harga saham merupakan harga pasar dari selembar saham sebuah perusahaan emiten 

pada waktu tertentu. Harga saham adalah harga yang dibentuk oleh penjual dan 

pembeli ketika mereka memperdagangkan saham. Menurut Lorie, Dodd, Kimpton 

(1985) dalam Wang Sutrisno (2000) yang dimaksud dengan harga saham adalah 

harga yang dibentuk dari interaksi para penjual dan pembeli saham yang 

dilatarbelakangi oleh harapan mereka terhadap profit perusahaan.  

Analisis saham bertujuan untuk menaksir nilai instrinsik suatu saham dan 

kemudian membandingkan dengan harga pasar saat ini (current market price) saham 

tersebut. Nilai Instrinsik (NI) menunjukan present value arus kas yang diharapkan 

dari saham tersebut (Suad Husnan, 2005). Pedoman yang dapat digunakan adalah 

sebagai berikut : 

1. Apabila nilai instrinsik > harga pasar saat ini, maka saham ini dinilai 

undervalue (harganya terlalu rendah), dan karenanya saham tersebut 

cenderung dibeli atau ditahan jika saham tersebut telah dimiliki. 

2. Apabila nilai instrinsik < harga pasar saat ini, maka saham tersebut dinilai 

overvalue (harganya terlalu mahal), sehingga saham tersebut cenderung dijual 

atau tidak dibeli. 
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3. Apabila nilai instrinsik = harga pasar saat ini, maka harga saham tersebut 

dinilai wajar dan berada dalam kondisi keseimbangan. 

Berdasarkan pedoman tersebut investor dapat mengetahui kapan mereka harus 

menjual atau membeli suatu saham agar dapat memperoleh keuntungan dalam 

berinvestasi pada saham mereka. 

 

2.1.2.4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham 

 Harga saham dapat berfluktuasi dengan cepat, faktor utama yang 

menyebabkan perubahan harga saham adalah permintaan dan penawaran saham 

tersebut. Permintaan saham dipengaruhi oleh faktor eksternal, sedangkan penawaran 

dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan. Berikut beberapa faktor yang 

menyebabkan perubahan permintaan dan penawaran terhadap saham yang akan 

menyebabkan perubahan harga saham: 

• Kondisi ekonomi dan politik 

Kondisi ekonomi dan politik dapat mempengaruhi permintaan saham, kondisi 

ekonomi dan politik yang kondusif dapat menunjang kegiatan investai di bursa 

yang pada akhirnya dapat mempengaruhi harga pasar saham. 

• Kebijakan pemerintah 

Kebijakan pemerintah seperti menaikkan atau menurunkan suku bunga dan 

sebagainya akan menyebabkan perubahan dalam permintaan investor. 
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• Kondisi keuangan perusahaan 

Kondisi perusahaan yang baik biasanya akan meningkatkan minat investor untuk 

membeli saham sehingga harga saham naik. Sebaliknya jika kondisi perusahaan 

yang buruk akan menurunkan harga saham 

• Kebijakan manajemen perusahaan 

Kebijakan manajemen perusahaan atau corporate action akan menyebabkan 

perubahan pada penawaran dan permintaan harga pasar, seperti kebijakan right 

issue, stock deviden, stock split dan sebagainya.  

 

2.1.2.5. Metode Penilaian Harga Saham 

 Pendekatan untuk menilai harga saham antara lain melalui pendekatan analisis 

fundamental dan analisis teknikal. Menurut Suad Husnan (2005) adalah sebagai 

berikut: 

1. Analisis Fundamental 

Analisis fundamental merupakan analisis yang mencoba memperkirakan 

harga saham dimasa yang akan datang dengan mengestimasi nilai faktor-faktor 

fundamental yang mempengaruhi harga saham dimasa yang akan datang dan 

menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut sehingga diperoleh taksiran harga 

saham. Metode ini sering disebut sebagai share price forecasting model. Dalam 

membuat model peramalan harga saham tersebut, langkah yang penting adalah 

mengidentifikasi faktor-faktor fundamental (seperti penjualan, pertumbuhan 
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penjualan, kebijakan deviden, dan sebagainya) yang diperkirakan akan 

mempengaruhi harga saham 

Fase  analisis fundamental umumnya dilakukan secara bertahap dimulai 

dengan analisis ekonomi makro yang diikuti dengan analisis industri dan akhirnya 

analisis perusahaan emiten. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Analisis ekonomi makro 

Penggunaaan pendekatan analisis makro didasarkan atas pemikiran bahwa 

kondisi perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal 

perusahaan, tetapi faktor-faktor eksternal ( yaitu kondisi ekonomi/pasar dan 

industri) juga ikut mempengaruhi kondisi perusahaan, seperti tingkat inflasi, 

kurs valuta asing, peredaran uang, sistem ekonomi dan lainnya.  

b. Analisis industri 

Analisis industri dilakukan dengan melihat siklus hidup industri perusahaan 

saham tersebut, untuk melihat apakah industri dari perusahaan merupakan 

industri yang masih akan berkembang cepat atau sudah menurun 

c. Analisis perusahaan 

Dalam analisis ini, investor menganalisis profitabilitas (laba) perusahaan 

karena peningkatan laba dapat meningkatkan pembayaran deviden. Hal 

tersebut berarti bahwa semakin tinggi laba yang dihasilkan perusahaan, maka 

semakin tinggi pula deviden yang diterima investor. 
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2. Analisis Teknikal 

Analisis teknikal merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham 

(kondisi pasar) dengan mengamati perubahan harga saham tersebut dari waktu ke 

waktu. Pemikiran yang mendasari analisis tersebut adalah bahwa harga saham 

mencerminkan informasi yang relevan, bahwa informasi tersebut ditunjukkan oleh 

perubahan harga diwaktu yang lalu, dan karenanya perubahan harga saham akan 

mempunyai pola tertentu dan pola tersebut akan berulang. Analisis teknikal pada 

dasarnya merupakan upaya untuk menentukan kapan akan membeli (masuk ke pasar) 

atau menjual saham (keluar dari pasar) dengan memanfaatkan indikator-indikator 

teknis ataupun menggunakan analisis grafis. 

 

2.1.2.6. Likuiditas saham 

Likuiditas saham merupakan jumlah saham yang ditransaksikan di pasar 

modal dalam periode tertentu. Menurut Ade Wirman (2002) likuiditas adalah tingkat 

kemampuan suatu aktiva finansial berubah menjadi kas atau sebaliknya pada setiap 

saat diinginkan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya dan dengan resiko kerugian 

yang paling minimum.  

Semakin tinggi frekuensi saham tersebut ditransaksikan maka likuiditas 

saham tersebut akan semakin tinggi  sehingga investor menyukai saham-saham yang 

likuiditasnya tinggi karena apabila sewaktu-waktu memerlukan dana dapat menjual 

saham yang dimilikinya dengan mudah dan cepat. Saham yang tidak likuid akan 

menyebabkan investor kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan 
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(gain), karena dengan likuiditas yang tinggi akan menyebabkan adanya selisih harga 

yang kemudian sangat diminati oleh investor jangka pendek yang mencari 

keuntungan melalui selisih harga (capital gain). 

 Di pasar modal likuiditas saham dianggap penting bagi investor dan emiten, 

hal tersebut dapat dilihat dengan diberi peringkat untuk 45 buah perusahaan yang 

memiliki likuiditas tertinggi di pasar modal yang dikenal dengan peringkat LQ 45.  

Likuiditas saham dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya karena tingginya 

harga suatu saham yang menyebabkan kurangnya saham tersebut diperdagangkan di 

bursa sehingga dianggap kurang likuid. Dengan harga yang tinggi menyebabkan 

permintaan akan saham berkurang sehingga biasanya saham yang mahal tersebut 

akan digolongkan menjadi saham tidur atau saham yang kurang aktif diperdagangkan, 

saham tersebut dapat saja di delisting (dikeluarkan) dari bursa apabila likuiditas 

perdagangannya rendah.  

Dalam penelitian ini likuiditas saham diartikan sebagai ukuran jumlah volume 

transaksi  perdagangan saham di pasar modal. Semakin likuid suatu saham berarti 

volume atau frekuensi perdagangan semakin tinggi, hal tersebut menunjukkan minat 

investor terhadap suatu saham karena dianggap akan lebih mendatangkan return 

dibandingkan saham yang likuiditasnya rendah.  

Pengukuran likuiditas saham dilakukan dengan melihat Trading Volume 

Activity (TVA) merupakan suatu instrumen yang dapat digunakan untuk melihat 

reaksi pasar terhadap suatu informasi melalui parameter aktivitas volume 

perdagangan di pasar modal. Nilai TVA berbanding lurus dengan likuiditas saham, 
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semakin tinggi TVA berarti likuditas saham tinggi pula sehingga mudah 

dikonversikan menjadi uang kas. Perhitungan TVA dilakukan dengan 

membandingkan jumlah saham yang diperdagangkan dalam satu periode tertentu 

dengan total jumlah saham yang beredar pada periode yang sama. 

 

2.3 Stock Split 

Stock split merupakan kebijakan perusahaan go public yang melakukan 

perubahan terhadap jumlah saham yang beredar dan nilai nominal per lembar saham 

sesuai dengan faktor pemecah (split factor). Harga per lembar saham baru setelah 

stock split adalah sebesar 1/n dari harga sebelumnya. Pada dasarnya stock split 

merupakan kegiatan yang merubah nilai nominal menjadi nominal yang lebih kecil. 

Perubahan nilai nominal tersebut diikuti dengan perubahan harga saham yaitu 

menjadi lebih kecil sesuai dengan rasio pemecahan nilai nominal. Terkait dengan 

pemecahan harga saham, maka sebagai implikasi adalah jumlah lembar saham 

beredar menjadi semakin banyak yaitu sesuai dengan rasio pemecahan saham. 

Stock split biasanya dilakukan pada saat harga saham dinilai terlalu tinggi 

yang akan menyebabkan minat investor berkurang dalam membeli saham tersebut. 

Dengan demikian saham akan menjadi kurang aktif diperdagangkan di bursa efek, 

sehingga akan menyebabkan delisting pada saham tersebut di bursa efek. Dengan 

kebijakan stock split saham emiten tersebut menjadi lebih likuid (sering 

ditransaksikan), saham yang likuid akan menarik investor untuk masuk membeli 
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saham tersebut karena lebih mudah untuk diperjualbelikan dan investor jangka 

pendek akan berharap mendapatkan keuntungan (capital gain) 

Menurut McGough (1993) dalam Hafiz Tanjung (2007) Pemecahan saham 

naik dapat meningkatkan daya tarik invstor, membuat saham lebih likuid untuk 

diperdagangakan dan dapat mengubah para investor odd lot menjadi investor round 

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

sedangkan investor round lot yaitu investor yang membeli saham minimal 500 

lembar atau 1 lot.  

Ada banyak sekali pendapat mengenai stock split, menurut Wang Sutrisno 

(2000) pada dasarnya pendapat tersebut dapat dibedakan menjadi dua kelompok. 

Pertama, stock split hanya merupakan perubahan yang bersifat komestik dalam arti 

bahwa tindakan perusahaan tersebut merupakan upaya pemolesan saham agar 

kelihatan lebih menarik dimata investor karena pada hakikatnya stock split tidak 

mempengaruhi jumlah modal emiten dan tidak merubah total investasi seorang 

investor. Kedua, stock split dapat mempengaruhi keuntungan pemegang saham, 

resiko saham dan sinyal yang diberikan kepada pasar. 

2.1.3.1 Jenis Stock Split 

 Purwo Adi Wibowo (2005) menjelaskan bahwa pada dasarnya ada dua jenis 

pemecahan saham yang dapat dilakukan: 

1. Pemecahan naik (split up). Cara ini dilakukan dengan menurunkan nilai 

nominal per lembar saham sehingga mengakibatkan bertambahnya jumlah 

saham yang beredar. Misalnya split up dengan faktor pemecah 3:1, artinya 
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pemegang saham akan memperoleh tiga lembar saham baru dari selembar 

saham lama yang dimiliki. Dimana harga saham baru besarnya sepertiga harga 

saham lama. 

2. Pemecahan turun (split down atau reserve split). Cara ini dilakukan dengan 

meningkatkan nilai nominal per lembar saham sehingga mengakibatkan 

berkurangnya jumlah saham yang beredar. Misalnya split down dengan faktor 

pemecah 1:4, artinya pemegang saham akan mendapatkan satu lembar saham 

baru dengan cara menukarkan empat lembar saham lama yang dimilikinya. 

Dimana harga saham baru bernilai empat kali harga saham lama. Reserve split 

dilakukan untuk menaikkan harga pasar saham dalam keadaan dimana harga 

sahamnya dianggap terlalu rendah. 

Dalam penelitian ini akan menggunakan sampel perusahaan yang melakukan 

stock split naik, kemudian pada penelitian ini yang dimaksud definisi stock split 

adalah stock split naik (split up). 

McGough (1993) dalam Ewijaya dan Indarto (1999) mengatakan bahwa pasar 

modal Amerika yang diwakili oleh New York Stock Exchange (NYSE) juga mengatur 

kebijakan mengenai pemecahan saham.  NYSE membedakan pemecahan saham 

menjadi dua yaitu pemecahan saham sebagian (partial stock split) dan pemecahan 

saham penuh (full stock split). Pemecahan saham sebagian adalah tambahan distribusi 

saham yang beredar sebesar 25% atau lebih tetapi kurang dari 100% dari jumlah 

saham beredar yang lama. Pemecahan saham penuh adalah tambahan distribusi 

saham yang beredar sebesar 100% atau lebih dari jumlah saham beredar yang lama. 
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2.1.3.2 Teori Motivasi Stock Split 

Secara teoritis, motivasi yang melatarbelakangi perusahaan dalam melakukan 

kebijakan stock split  yaitu signaling theory dan trading range  theory. Teori-teori 

tersebut mendominasi literatur pemecahan saham, hal itu diperkuat melalui 

pernyataan Ikenberry et al. (1996) dalam Abdul Hafiz (2007) yang menyatakan 

signaling dan trading range telah menjadi penjelasan utama tentang pemecahan 

saham dalam literatur keuangan.  

1. Signaling Theory 

Signaling theory merupakan penjelasan dari asimetri (ketidaksetaraan) 

informasi. Terjadinya asimetri informasi disebabkan karena pihak manajemen 

mempunyai informasi lebih mengenai prospek perusahaan dibandingkan investor. 

Menurut signaling theory harga saham setelah stock split akan meningkat hal 

tersebut dikarenakan adanya sinyal positif dari emiten seperti terjadinya 

peningkatan kinerja, laba dimasa yang akan datang dan sebagainya. Apabila 

rencana stock split bersamaan waktunya dengan penurunan kinerja keuangan 

emiten maka sahamnya tidak naik, sehingga sinyal positif tersebut tidak terbukti. 

Stock split memberikan sinyal informasi kepada investor mengenai prospek 

perusahaan di masa yang akan datang. Sri Fatmawati dan Marwan (1999) 

menyatakan bahwa pengumuman stock split dianggap sebagai sinyal positif 

karena manajer perusahaan menyampaikan prospek perusahaan yang baik di masa 

depan kepada publik yang belum mengetahuinya.  
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Menurut Brennan dan Copeland (1988) dalam Wang Sutrisno (2000) 

menjelaskan bahwa aktivitas stock split memberikan sinyal yang mahal terhadap 

informasi manajemen karena biaya perdagangan tergantung pada besarnya harga 

saham dimana kedua variabel tersebut memiliki hubungan negatif, bila harga 

saham murah maka volume perdagangan akan tinggi yang menyebabkan biaya 

perdagangan tinggi. Tingginya biaya perdagangan tersebut mengindikasikan 

bahwa hanya perusahaan yang memiliki prospek bagus saja yang mampu 

menanggung biaya tersebut, maka jika prospek perusahaan tidak bagus kemudian 

mencoba memberikan sinyal yang tidak valid melalui stock split maka perusahaan 

tersebut tidak dapat menanggung biaya perdagangan tersebut. 

Dengan demikian stock split memberikan sinyal yang baik dari emiten kepada 

investor. Perusahan yang melakukan stock split dianggap lebih memiliki kinerja 

baik daripada perusahaan yang tidak melakukan stock split, sehingga investor 

akan merespon sinyal tersebut sebagai sinyal positif. Implikasinya, investor 

berusaha membeli saham perusahaan yang melakukan stock split, yang pada 

akhirnya akan meningkatkan volume perdagangan dan harga saham emiten 

tersebut. 

 

2. Trading Range Theory 

Trading range theory menyatakan bahwa pemecahan saham akan 

meningkatkan likuiditas perdagangan saham. Harga saham mencerminkan nilai 

dari suatu perusahaan, semakin tinggi harga saham maka semakin tinggi nilai 
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perusahaan tersebut dan sebaliknya. Namun jika harga saham terlalu tinggi 

(overpriced) maka akan mempengaruhi minat para investor untuk membeli 

saham. Teori ini menyatakan bahwa harga saham yang terlalu mahal akan 

menyebabkan berkurangnya aktivitas perdagangan saham tersebut di bursa, 

sehingga manajemen berupaya untuk menata kembali harga saham pada rentang 

harga tertentu yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Copeland (1996) 

menyatakan saham dipecah karena ada batas harga yang optimal untuk saham 

biasa.  

Dengan demikian menurut trading range theory, batas harga saham yang 

terlalu tinggi harus di turunkan sehingga akan berada pada rentang yang 

menguntungkan. Harga saham yang tinggi merupakan pendorong bagi perusahaan 

untuk melakukan stock split. 

 

2.1.3.3. Pengaruh Stock Split Terhadap Harga Saham 

Harga saham mencerminkan nilai suatu perusahaan. Semakin tinggi harga 

saham maka berarti semakin tinggi pula nilai suatu perusahaan, sebaliknya rendahnya 

harga saham sering diartikan bahwa kinerja perusahaan tersebut kurang baik. Namun 

apabila harga saham yang terlalu tinggi dapat mengurangi minat investor untuk 

berinvestasi sehingga harga saham akan sulit untuk meningkat lagi. 

Kemahalan harga saham menjadi alasan bagi perusahaan untuk melakukan 

pemecahan saham. Hal tersebut dilakukan karena harga pasar saham yang terlalu 

mahal maka menjadi tidak menarik bagi investor, terutama investor kecil, dan 
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akhirnya saham menjadi tidak likuid. Dengan harga yang terjangkau oleh investor, 

maka mendorong investor untuk melakukan transaksi atas saham tersebut yang pada 

akhirnya juga akan menyebabkan likuiditas saham tersebut menjadi lebih likuid. 

Investor yakin bahwa ada batas harga yang optimal untuk saham biasa, memindahkan 

surat berharga ke dalam batas ini dikatakan akan membuat pasar perdagangan surat 

berharga akan menjadi lebih luas atau lebar (Copeland, 1996).  

Baker dan Powell (1993) dalam Sri Fatmawati dan Marwan (1999) 

berpendapat bahwa motif utama perusahaan melakukan split adalah untuk 

mengarahkan harga saham berada pada tingkat perdagangan yang lebih baik. 

Disamping itu menurut Johnson (1966) dalam Sri Fatmawati dan Marwan (1999) 

berpendapat bahwa pengumuman split mengakibatkan harga saham mengalami 

kenaikan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa harga saham yang mahal 

akan mengakibatkan perdagangan saham perusahaan berada pada rentang yang tidak 

optimal. Setelah peristiwa stock split maka harga saham berada pada tingkat 

perdagangan lebih baik, karena berada pada rentang yang lebih baik menyebabkan 

kenaikan pada harga saham. 

2.1.3.4 Pengaruh Stock Split Terhadap Likuiditas Saham 

Likuiditas saham bersifat berbanding terbalik dengan harga saham 

perusahaan. Semakin mahal harga saham suatu perusahaan maka akan menjadi tidak 

menarik lagi bagi investor terutama investor kecil dan pada akhirnya saham menjadi 

tidak likuid. Rendahnya harga saham akan membuat transaksi perdagangan saham 
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menjadi tinggi yang pada akhirnya meningkatkan minat investor terhadap suatu 

saham karena dianggap akan lebih mudah ditransaksikan sehingga terbuka peluang 

untuk mendapatkan capital gain. 

Aktifitas split dapat mempengaruhi jumlah pemegang saham dan volume 

perdagangan menjadi semakin meningkat. Baker dan Gallagher (1980) dalam 

Fatmawati dan Marwan (1999) berpendapat bahwa sebagian besar manajer 

melakukan split dengan maksud agar harga saham berada pada optimal trading range 

sehingga dapat meningkatkan likuiditas pemegang saham. Penelitian Dolley (1993) 

dalam Harjanti dan Usmara (2005) menunjukan bahwa motif utama perusahaan 

melakukan pemecahan saham adalah untuk meningkatkan likuiditas saham biasa dan 

membawa distribusi saham yang lebih luas serta alasan perusahaan melakukan 

pemecahan saham adalah untuk menyediakan rentang perdagangan yang lebih baik 

sehingga menarik investor dan meningkatkan likuiditas. 

 

2.1.4. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan stock split dilakukan 

para peneliti lain dengan beberapa variabel penelitian yang berbeda-beda. Hasil 

penelitian tersebut juga ada yang mendukung literarur dan sebaliknya. Berikut ini 

adalah peneltian terdahulu yang mengenai stock split antara lain :  

Copeland (1979) melakukan studi terhadap 162 perusahaan yang tercatat di 

OTC (Over The Counter) untuk periode 1968 sampai 1976 dan menemukan adanya 

kenaikan yang signifikan secara statistik pada presentase bid-ask spread sebesar 
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4,95% sebelum split menjadi 6,79% setelah split (selama 40 hari perdagangan ex-

date). 

Grinblatt, Masulis dan Titman (1984) melakukan penelitian terhadap 125 

pemecahan saham murni dimana tidak terdapat kebijakan lainnya disekitar 

pemecahan. Penelitian ini menemukan adanya kenaikan pengembalian akibat 

pengumuman yang secara statistik cukup berarti yaitu sebesar 3,44%, mereka 

mengartikan pengumuman pemecahan saham sebagai kabar yang menggembirakan 

mengenai arus kas perusahaan dimasa yang akan datang. 

 Sri Fatmawati dan Marwan (1999) melakukan penelitian terhadap 30 

perusahaan selama periode Juli 1995 sampai dengan Juni 1997. Penelitian ini 

menggunakan beberapa variabel antara lain harga saham, volume 

perdagangan,volume turnover, volatilitas harga saham, bid-ask spread. Hasil dari 

penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan signifikan 

antara harga saham sebelum dan sesudah peristiwa stock split. Variabel likuiditas 

saham tidak terdapat perbedaan yang signifikan yang dibuktikan dengan turunnya 

volume perdagangan setelah stock split. 

 Ewijaya dan Nur Indarto (1999) melakukan penelitian selama 7,5 bulan 

sebelum dan 4,5 bulan setelah pemecahan saham. Hasil dari penelitan tersebut adalah 

pemecahan saham berpengaruh negatif signifikan terhadap perubahan harga saham 

relatif. Harga saham setelah 4,5 bulan pemecahan saham akan menurun, sehingga bila 

para investor memegang saham tersebut sejak 7,5 bulan sebelum tanggal pemecahan 

sampai 4,5 bulan setelah pemecahan saham akan mengalami kerugian. 
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Wang Sutrisno et al. (2000) melakukan penelitian atas 15 (lima belas) 

perusahaan yang melakukan stock split selama periode Juli 1995 sampai dengan Juli 

1997. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel seperti harga saham, volume 

perdagangan, bid-ask spread dan varians saham. Hasil dari penelitian tersebut 

memberikan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam harga, 

volume perdagangan dan persentase spread  saham sebelum dan sesudah stock split. 

Sedangkan variabel varians saham tidak ada perbedaan yang signifikan. 

 Indah Kurniawati (2003) melakukan penelitian perusahaan yang melakukan 

stock split pada periode Juni 1994 sampai dengan Juni 1997. Penelitian menggunakan 

dua variabel data yaitu kandungan informasi dan likuiditas yang dilihat dari resiko 

sistematis (beta), volume perdagangan dan bid ask spread. Hasil dari penelitian ini 

likuiditas saham menunjukkan hanya beta yang memiliki perbedaan yang signifikan, 

sedangkan volume perdagangan dan bid-ask spread memiliki perbedaan namun tidak 

signifikan. 

Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu 

 
Peneliti Variabel Hasil 

Sri Fatmawati 
dan Marwan 
(1999) 

Harga, Volume, 
Volume Turnover, 
Volatilitas, Bid-ask 
Spread 

Variabel Harga dan bid-as spread memiliki 
perbedaan yang signifikan. Sedangkan variabel 
volume, volume turnover dan volatilitas tidak 
memiliki perbedaan yang signifikan.  

Ewijaya dan 
Nur Indarto 
(1999) 

Harga, EPS, 
Deviden, stock split 

Stock Split berpengaruh signifikan negative 
terhadap harga 
Deviden berpengaruh signifikan positif 
terhadap harga 
EPS tidak berpengaruh signifikan terhadap 
harga. 
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Wang 
Sutrisno et  
al. (2000) 

Harga, Volume, 
Varians, spread, 
Abnormal Return 

Variabel Harga, Volume, dan Spread memilki 
perbedaan yang signifikan. Sedangkan 
Variabel Varians dan Abnormal return tidak 
memiliki perbedaan signifikan. 

Indah 
Kurniawati 
(2003) 

 Resiko sistematis 
(Beta), Bid-ask 
spread, volume 

Variabel Beta memiliki perbedaan yang 
signifikan. 
Variabel Volume dan Bid-ask Spread tidak 
memiliki perbedaan yang signifikan. 

 

2.2. Kerangka Pemikiran 

Perusahaan yang memiliki nilai perusahaan yang baik tercermin dari harga 

saham yang tinggi. Semakin tinggi harga saham menunjukan bahwa kinerja 

perusahaan tersebut baik yang dapat memberikan keuntungan bagi para pemilik 

sahamnya sehingga para investor akan sangat tertarik untuk dapat memiliki saham 

tersebut. Namun apabila harga saham terlalu tinggi akan dapat mengurangi minat 

investor untuk dapat berinvestasi karena tingginya harga saham tidak dapat dijangkau 

oleh investor. 

Saham-saham yang  memiliki harga yang tinggi akan menyebabkan 

permintaan akan saham tersebut menjadi berkurang sehingga akan menyebakan 

tingkat likuiditas saham tersebut berkurang, karena dengan harga yang mahal hanya 

sedikit investor yang melakukan transaksi perdagangan terhadap saham tersebut. 

Saham yang memiliki tingkat volume perdagangan yang rendah dapat digolongkan 

menjadi saham yang tidak aktif diperdagangkan di bursa. Dengan berkurangnya 

tingkat likuiditas suatu saham dapat menjadi ancaman bagi saham tersebut di bursa 
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saham karena bursa dapat melakukan delisting (dikeluarkan) dari bursa apabila 

transaksi perdagangan saham tersebut rendah. 

 Pemecahan saham dapat dijadikan salah satu cara yang dapat dilakukan 

perusahaan agar dapat terhindar dari ancaman delisting di bursa. Pemecahan saham 

adalah kebijakan perusahaan (corporate action) yang bertujuan agar saham berada 

pada rentang perdagangan yang optimal dengan tingkat harga yang lebih rendah dan 

jumlah saham yang beredar lebih banyak sehingga akan meningkatkan permintaan 

investor. Dengan semakin tinggi permintaan saham maka berdasarkan hukum 

penawaran dan permintaan maka harga saham akan naik dan jumlah volume transaksi 

akan meningkat. 

 Jadi perusahaan mengharapkan dengan kebijakan stock split mendapat 

banyak keuntungan sekaligus, seperti dapat terhindar dari delisting di bursa, 

meningkatnya volume perdagangan, harga saham berada pada rentang yang optimal. 

Pada penelitian ini bertujuan untuk meneliti dampak dari kebijakan 

pemecahan saham terhadap harga dan likuiditas saham. Harga dan likuiditas saham 

sebelum dan sesudah stock split dijadikan bahan penelitian karena dampak dari 

peristiwa stock split langsung berpengaruh pada harga dan jumlah saham. Hal 

tersebut diperkuat melalui literatur dan penelitian terdahulu yang menyatakan 

terdapat perbedaan yang signifikan dan terjadi kenaikan baik harga maupun likuiditas 

saham setelah peristiwa stock split. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diperoleh kerangka pemikiran dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

Gambar 2.1.  
Kerangka Pemikiran 

 

2.3. Hipotesis 

     Berdasarkan pada gambar 2.1, maka peneliti merumuskan hipotesis alternatif 

sebagai berikut : 

Ha1  : Terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata harga saham sebelum  

     dan sesudah peristiwa  stock split. 

Ha2  : Terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata volume perdagangan  

   sebelum dan sesudah peristiwa stock split. 

Periode setelah 
Stock split 

Harga saham TVA 

Periode sebelum 
Stock split 

Harga saham TVA 

Berbeda 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1. Pemilihan Objek Penelitian 

Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-

perusahaan yang melakukan stock split di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah perusahan yang melakukan stock split pada 

tahun 2002 sampai 2007. Penarikan sampel untuk penelitian ini menggunakan 

metode purposive random sampling. Adapun kriteria yang digunakan dalam 

pengambilan sampel adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan tersebut terdaftar di BEI tahun 2002 sampai 2007. 

2. Dalam penelitian ini hanya akan fokus pada perusahaan yang melakukan stock 

split dan tidak diikuti dengan kebijakan lainnya seperti warrant, right issue, 

deviden saham dan pengumuman lainnya di tahun yang sama, sehingga 

penelitian ini murni hanya peristiwa stock split saja yang terjadi di tahun 

tersebut. 

3. Data emiten tersedia lengkap baik harga dan volume perdagangan saham yang 

diperlukan untuk kebutuhan analisis penelitian. 
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Berdasarkan  data yang diperoleh dari BEI perusahaan-perusahaan yang 

melakukan stock split pada tahun 2002 sampai dengan 2007 sebanyak 64 perusahaan. 

Dari 64 perusahaan, terdapat 36 perusahaan yang tidak diikutsertakan dalam 

penelitian ini karena perusahaan tersebut tidak mengacu  pada kriteria yang telah 

ditetapkan. Jadi sampel akhir dalam penelitian ini yaitu sebanyak 28 perusahaan. 

 

3.2.     Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder perusahaan publik yang terdaftar di 

BEI. Data-data tersebut diperoleh dari bagian Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM) 

di BEI.  

Data yang dikumpulkan adalah data historis perusahaan emiten yang 

melakukan stock split. Data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain 

1. Data harga saham  harian 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah tanggal stock 

split (t0). Harga saham yang digunakan adalah harga saham penutupan 

(closing price) harian.  

2. Data volume perdagangan saham harian 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah 

tanggal stock split. (t0) 

3. Data perusahaan yang melakukan stock split dan tanggal stock split 

perusahaan tersebut selama 2002 sampai dengan 2007. 
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3.3.  Tehnik Operasional Variabel 

1. Variabel Penelitian 

 Variabel adalah faktor yang diuji dalam penelitian. Variabel penelitian ini 

terdiri dari : 

1. Harga saham 

2. Trading Volume Activity (TVA)  

3. Stock split 

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional dalam penelitian ini harga saham, TVA dan stock split. 

Ketiga variabel ini akan diteliti untuk dilihat apakah ada pengaruh dari 

peristiwa stock split terhadap harga dan TVA. Definisi dari masing-masing 

variabel tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Harga saham 

 Harga saham merupakan nilai pasar dari selembar saham sebuah 

perusahaan emiten pada waktu tertentu. Harga pasar dalam penelitian ini 

merupakan harga saham penutupan (closing price) harian selama 10 hari 

sebelum dan 10 hari sesudah peristiwa stock split. 

 Setelah peristiwa stock split harga saham per lembar secara nominal 

mengalami penurunan. Oleh karena itu harga saham sebelum kebijakan stock 

split harus disesuaikan dengan harga saham sesudah stock split dengan 

menggunakan formula perhitungan harga teoritis. Penggunaan harga teoritis 
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digunakan untuk melihat perbandingan yang setara antara harga sebelum dan 

sesudah stock split, karena tentunya harga pasar saham sebelum akan 

memiliki perbedaan yang jauh dengan harga saham sesudah stock split. 

Adapun rumus untuk menghitung harga teoritis adalah : 

            Harga Pasar saham it   
Harga Teoritisit =   

          r  
 
 Harga teorotis   : Harga teoritis saham i pada periode t 

 Harga Pasar saham t : Harga pasar saham i dengan nominal lama 

      pada periode t           

 r    : Rasio pemecahan 

 

2. Trading Volume Activity (TVA) 

Trading Volume Activity (TVA) merupakan suatu instrumen yang dapat 

digunakan untuk melihat reaksi pasar terhadap suatu informasi melalui 

parameter aktivitas volume perdagangan di pasar modal. Nilai TVA 

berbanding lurus dengan likuiditas saham, semakin tinggi TVA berarti 

likuditas saham tinggi pula sehingga mudah dikonversikan menjadi uang 

kas. Perhitungan TVA dilakukan dengan membandingkan jumlah saham 

yang diperdagangkan dalam satu periode tertentu dengan total jumlah 

saham yang beredar pada periode yang sama. 
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Adapun rumus untuk menghitung TVA adalah 

      Jumlah saham i yang diperdagangkan pada periode t 
TVA it =  

       Jumlah saham i yang beredar pada periode t 
 
3. Stock split  

Stock split merupakan kebijakan perusahaan go public (emiten) yang 

melakukan perubahan terhadap jumlah saham yang beredar dan nilai 

nominal per lembar saham sesuai dengan faktor pemecah (split factor). 

Tanggal pengumuman stock split (t0) merupakan periode pemisah antara 

sebelum dan sesudah stock split, untuk data harga dan volume 

perdagangan saham. 

 

3.4.  Metode Analisis Data 

3.4.1. Tehnik pengolahan data 

Data yang telah diperoleh berjenis data rasio yang belum diketahui 

terdistribusi data normal atau tidak. Maka dilakukan uji normalitas untuk 

mengetahui data tersebut terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data 

penting dilakukan karena apabila data tersebut terdistribusi normal maka 

dapat dilakukan uji parametric-test, sebaliknya apabila data tidak terdistribusi 

normal maka analisis yang dilakukan menggunakan non parametric-test. Data 

yang mempunyai distribusi yang normal berarti mempunyai sebaran yang 

normal pula, berarti data tersebut dianggap dapat mewakili populasi yang ada. 
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Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov 

Smirnov Test. Setelah dilakukan uji normalitas data maka dapat diketahui 

hasil data tersebut normal atau tidak. Data penelitian yang terdistribusi normal 

menggunakan uji parametric yaitu paired sample t test sedangkan apabila 

data tidak terdistribusi normal maka menggunakan uji non parametric yaitu 

Wilcoxon Sign Rank Test.  

Menurut Jogiyanto (2007) pengujian parametric lebih powerful 

dibandingkan pengujian non parametric, sehingga sedapat mungkin pengujian 

parametric lebih diutamakan. Syarat utama pengujian parametric adalah data 

terdistribusi normal, maka data yang belum terdistribusi normal harus 

dinormalkan terlebih dahulu melalui salah satu cara yaitu melakukan 

transformasi data ke bentuk Log Natural. Data Log Natural yang normal dapat 

dilakukan pengujan parametric yaitu paired sample t test, sedangkan apabila 

data Log Natural masih tetap tidak normal maka menggunakan uji non 

parametric yaitu wilcoxon sign rank test. 

 

Berikut langkah-langkah pengolahan data: 

a. Dilakukan pengujian normalitas terhadap semua variabel yang diteliti 

dengan menggunakan Kolmogorov Smirnov Test. 

b. Jika terbukti data terdistribusi normal maka dilakukan uji statistic 

parametric yaitu menggunakan pengujian Paired Sample t-Test 

Analisis Rata-rata Harga Saham..., Gilang Jatnika Barnas, Ma.-Ibs, 2009



44 
 

c. Jika terbukti tidak normal maka dilakukan tranformasi data ke Log 

Natural (Ln) 

d. Setelah data berbentuk Ln maka dilakukan pengujian normalitas 

kembali seperti langkah a. 

e. Jika data terbukti terdistribusi normal maka dilakukan uji parametric 

seperti langkah b. 

f. Jika data terbukti tidak terdistribusi normal maka dilakukan pengujian 

non parametric yaitu menggunakan pengujian Wilcoxon Sign Rank 

Test 

 

3.4.2. Tehnik Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh signifikan stock 

split terhadap harga dan likuiditas saham. Langkah dalam pengujian hipotesis 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Hipotess Objektif (Ho) dan Hipotesis Alternatif (Ha) digunakan untuk 

mengetahui apakah stock split mempengaruhi harga dan likuiditas saham. 

Ho1 : µ1 = µ2 

Berarti harga saham sebelum stock split tidak memiliki perbedaan yang 

signifikan dengan harga saham sesudah stock split 
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Ha1 : µ1 ≠ µ2 

Berarti harga saham sebelum stock split memliki perbedaan yang signifikan 

dengan harga saham sesudah stock split 

 

Ho2 : µ1 = µ2 

Berarti volume perdagangan sebelum stock split tidak memiliki perbedaan 

yang signifikan dengan volume perdagangan sesudah stock split 

Ha2 : µ1 ≠ µ2 

Berarti volume perdagangan sebelum stock split memiliki perbedaan yang 

signifikan dengan volume perdagangan sesudah stock split 

 

b. Melakukan uji beda untuk sampel berhubungan, dimana uji ini untuk menguji 

situasi dimana orang, objek, atau kejadiannya diukur dua kali (Cooper 2006). 

Untuk data yang terdistribusi normal menggunakan uji parametric yaitu 

paired sample t test  dengan tingkat signifikansi 5%. Sedangkan apabila data 

tidak terdistribusi normal maka menggunakan uji non parametric yaitu 

wilcoxon sign rank test dengan tingkat signifikansi 5%.  

Dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis 

alternatif pada uji paired samples t test sebagai berikut: 

i. Jika thitung < ttabel dan probabilitas signifikansi > 0,05 maka hipotesis 

alternatif ditolak artinya tidak terdapat  perbedaan signifikan. 
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ii.  Jika thitung > ttabel dan probabilitas signifikansi < 0,05 maka hipotesis 

alternatif diterima artinya terdapat perbedaan signifikan. 

 Dasar pengambilan keputusan untuk menerima dan menolak hipotesis 

alternatif pada uji wilcoxon sign rank test sebagai berikut: 

i. Jika Zhitung < Ztabel dan probabilitas > 0,05 maka hipotesis alternatif 

ditolak artinya tidak terdapat perbedaan signifikan. 

ii.  Jika Zhitung > Ztabel dan probabilitas < 0,05 maka hipotesis alternatif 

diterima artinya terdapat  perbedaan signifikan. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 

Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran 

umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek 

yang diterbitkannya, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar 

modal atau bursa efek yang ada di Indonesia saat ini adalah Bursa Efek 

Indonesia (BEI), dimana BEI merupakan gabungan dari Bursa Efek Jakarta 

(BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). 

Bursa Efek Jakarta merupakan pasar saham yang diresmikan oleh 

Presiden Soeharto pada 10 Agustus 1977. BEJ dijalankan dibawah 

BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal). Pengaktifan kembali pasar 

modal ini ditandai dengan go public PT Semen Cibinong sebagai emiten 

pertama.  

Bursa Efek Surabaya merupakan pasar obligasi yang mulai beroperasi 

dan dikelola oleh Perseroan Terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek 

Surabaya pada 16 Juni 1989. Tiga tahun kemudian, tepatnya 13 Juli 1992, 
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Bursa Efek Jakarta diswastanisasi. BAPEPAM berubah menjadi Badan 

Pengawas Pasar Modal.  

Pada tahun 2007, Bursa Efek Surabaya (BES) bergabung ke Bursa 

Efek Jakarta (BEJ) dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI) 

hingga saat ini. 

4.1.1.  Pemilihan Sampel Akhir 

Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-

perusahaan yang melakukan stock split di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah perusahan yang melakukan stock split 

pada tahun 2002 sampai 2007. Penarikan sampel untuk penelitian ini 

menggunakan metode purposive random sampling. Adapun kriteria yang 

digunakan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Kriteria Pemilihan Sampel 

Sumber : Data penelitian yang diolah, 2009 
 

No Kriteria Jumlah Perusaaan 

1 Melakukan Kebijakan Stock split selama periode pengamatan 64 perusahaan 

2 Hanya melakukan kebijakan stock split tanpa melakukan    

  kebijakan lain di tahun perusahaan melakukan stock split 39 perusahaan 

3 Data emiten tersedia lengkap  28 perusahaan 

 Jumlah sampel akhir 28 perusahaan 
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Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa selama tahun 2002 hingga 2007 

jumlah perusahaan yang melakukan stock split yaitu sebanyak 64 perusahaan, 

dimana pada tahun 2002 terdapat 12 perusahaan, 2003 terdapat 10 

perusahaan, 2004 terdapat 14 perusahaan, 2005 terdapat 6 perusahaan, 2006 

terdapat 10 perusahaan dan 2007 terdapat 12 perusahaan. Berdasarkan kriteria 

kedua hanya terdapat 39 perusahaan yang memenuhi kriteria tersebut, 

sebanyak 25 perusahaan tidak memenuhi criteria kedua karena melakukan 

kebijakan lain selain stock split seperti warrant, right issue, deviden saham 

dan pengumuman lainnya di tahun yang sama. Berdasarkan kriteria ketiga 

hanya 28 perusahaan yang memiliki kelengkapan data yang diperlukan untuk 

kebutuhan penelitian.  

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut keseluruhan sampel akhir untuk 

penelitian ini sebanyak 28 perusahaan karena memenuhi kriteria yang 

ditentukan peneliti. Jumlah sampel akhir sebanyak 28 perusahaan dianggap 

dapat mewakili sampel perusahaan pada kriteria kedua yang  murni 

melakukan stock split di setiap tahun pada tahun pengamatan. Hal itu dapat 

dilihat pada tahun 2002 dari 8 perusahaan diambil 5 perusahaan untuk sampel 

akhir, tahun 2003 dari 7 perusahaan diambil 4 perusahaan untuk sampel akhir, 

tahun 2004 dari 9 perusahaan diambil 6 perusahaan untuk sampel akhir, tahun 

2005 dari 5 perusahaan diambil 4 perusahaan untuk sampel akhir, tahun 2006 

dari 5 perusahaan diambil 3 perusahaan dan tahun 2007 dari 8 perusahaan 
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diambil 6 perusahaan untuk sampel akhir. Berikut adalah nama-nama 

perusahaan yang dijadikan sampel akhir dalam penelitian ini antara lain : 

Tabel 4.2 
Daftar Nama Perusahaan Sampel Akhir 

 

No Nama Perusahaan Kode Tanggal Stock split 

1 Asuransi Dayin Mitra ASDM 29-Mar-02 
2 Fortune Mate Indonesia FMII 2-Jul-02 
3 Hexindo Adiperkasa HEXA 29-Jul-02 
4 Jaka Artha Graha JAKA 16-May-02 
5 Panin Sekuritas PANS 18-Sep-02 
6 Clipan Finance Indonesia CFIN 2-Jul-03 
7 Enseval Putra Megatrading EPMT 11-Dec-03 
8 Panin Insurance PNIN 3-Jun-03 
9 Unilever Indonesia UNVR 3-Sep-03 
10 Dankos Laboratories DNKS 6-Feb-04 
11 Ekadharma Tape Industry EKAD 10-Feb-04 
12 Kalbe Farma KLBF 2-Jan-04 
13 Ramayana Lestari Sentosa RALS 22-Oct-04 
14 Rig Tenders RIGS 18-Aug-04 
15 Telekomunikasi Indonesia TLKM 28-Sep-04 
16 Ciputra Surya CTRS 25-Jul-05 
17 Hexindo Adiperkasa HEXA 1-Sep-05 
18 Humpuss Intermoda Transportasi HITS 15-Dec-05 
19 Prima Alloy Steel PRAS 20-Sep-05 
20 BBL Danatama Finance BBLD 2-Oct-06 
21 Pembangunan Jaya Ancol PJAA 10-Jul-06 
22 Tempo Scan Pacific TSPC 14-Sep-06 
23 AKR Corporindo AKRA 27-Jul-07 
24 Aneka Tambang ANTM 12-Jul-07 
25 Davomas Abadi DAVO 28-May-07 
26 Humpuss Intermoda Transportasi HITS 11-Sep-07 
27 Jaya Pari Steel JPRS 12-Dec-07 
28 Sorini Agro Asia Corporindo SOBI 22-Aug-07 

   Sumber : Bursa Efek Indonesia : Jsx Statistic, 2007 
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4.2 Analisis Deskriptif Statistik 

Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

menjabarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum lebih awal sebelum langkah 

pengujian hipotesis. Analisis deskriptif ini dilakukan dengan melakukan analisis 

pada nilai maksimum, minimum, mean dan standar deviasi dari data tersebut. 

Fluktuasi harga dan TVA harian sebelum dan sesudah juga dijabarkan dalam 

analisis deskriptif ini.   

 

4.2.1 Harga Saham 
 

Tabel 4.3 
Deskriptif Statistik 

Harga saham Sebelum dan Sesudah 
 

 N Minimum Maksimum Mean Standar Deviasi 

Harga sebelum 28 104.00 4137.50 809.4946 921.86574 

Harga sesudah 28 115.50 4270.00 853.2679 983.39629 

  Sumber : Data penelitian yang diolah, 2009 
 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat untuk variabel harga sebelum stock 

split memiliki nilai rata-rata atau mean yaitu sebesar 809.4946 dan besarnya 

penyimpangan atau standar deviasi yaitu sebesar 921.86574. Nilai terendah dari 

data tersebut yaitu sebesar 104 , sedangkan nilai tertinggi yaitu sebesar 4137.5. 

Pada variabel harga sesudah stock split memiliki nilai rata-rata atau mean 

yaitu sebesar 853.2679 dan besarnya penyimpangan atau standar deviasi yaitu 
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sebesar 983.39629. Nilai terendah dari data tersebut yaitu sebesar 115.5 , 

sedangkan nilai tertinggi yaitu sebesar 4270. 

Gambar 4.1 
Fluktuasi Harga Saham 

 

 
 

Berdasarkan grafik fluktuasi harga saham dari t-10 hingga t+10 dapat 

disimpulkan bahwa secara keseluruhan rata-rata harga saham mengalami 

peningkatan. Peningkatan ini cukup tinggi, dimana pada grafik sesudah peristiwa 

stock split memiliki grafik harga yang lebih tinggi dari grafik harga sebelum 

peristiwa stock split. 

Pada hari-hari sebelum peristiwa stock split yaitu t-10 hingga t0 harga saham 

mengalami peningkatan yang tinggi. Harga saham terendah berada pada t-10 

dengan harga yaitu sebesar 784.87, sedangkan harga tertinggi terjadi pada t0 yaitu 

sebesar  855.54. Sesudah peristiwa stock split harga saham cenderung stabil 

dimana harga berfluktuasi hingga t+5 dan menurun hingga t+10. Harga saham 
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mencapai nilai tertinggi pada t+5 yaitu 860.18, sedangkan harga terendah terjadi 

pada t+10 dengan harga sebesar 843.93. Sehingga secara keseluruhan harga 

saham sesudah peristiwa stock split mengalami peningkatan yang cukup tinggi 

dari harga saham sebelum peristiwa stock split, hal tersebut dapat dilihat dari 

harga rata-rata sesudah yaitu sebesar 853.2679 yang lebih tinggi dari sebelum  

peristiwa stock split yaitu sebesar 809.4946. 

 

4.2.2.  Trading Volume Activity 
 

Tabel 4.4 
Deskriptif Statistik 

TVA Sebelum dan Sesudah 
 

 N Minimum Maksimum Mean Standar Deviasi 

TVA Sebelum 28 0.0000000889 0.008750761 0.001914827242857 

 

0.002389077026772 

TVA Sesudah 28 0.0000068589 0.025426467 0.003603717932143 

 

0.005479654638041 

Sumber : Data penelitian yang diolah, 2009 
 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat untuk variabel TVA sebelum stock 

split memiliki nilai rata-rata atau mean yaitu sebesar 0.001914827242857 dan 

besarnya penyimpangan atau standar deviasi yaitu sebesar 0.002389077026772.  

Nilai terendah dari data tersebut yaitu sebesar 0.0000000889 , sedangkan nilai 

tertinggi yaitu sebesar 0.008750761. 

Pada variabel TVA sesudah stock split memiliki nilai rata-rata atau mean yaitu 

sebesar 0.003603717932143 dan besarnya penyimpangan atau standar deviasi 
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yaitu sebesar 0.005479654638041. Nilai terendah dari data tersebut yaitu sebesar 

0.0000068589, sedangkan nilai tertinggi yaitu sebesar 0.025426467. 

 

Gambar 4.2 
Fluktuasi Trading Volume Activity 

 

 
 

Berdasarkan grafik fluktuasi TVA saham dari t-10 hingga t+10 dapat 

disimpulkan bahwa secara keseluruhan rata-rata TVA saham mengalami 

peningkatan yang tinggi. Peningkatan yang  tinggi tersebut terjadi dimana pada 

grafik sesudah peristiwa stock split memiliki nilai yang lebih tinggi dari grafik 

sebelum peristiwa stock split. 

Pada hari-hari sebelum peristiwa stock split yaitu t-10 hingga t0 harga saham 

mengalami peningkatan yang tidak terlalu tinggi. Pada t-10 hingga t-5 terjadi 

peningkatan TVA saham dari nilai 0.0014 naik menjadi 0.0023, sedangkan 
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setelah t-5 hingga t0 nilai TVA berada pada kondisi yang stabil dan akhirnya 

menurun pada t0 dengan nilai 0.002. Pada periode sebelum peristiwa stock split 

nilai tertinggi terjadi pada t-2 dengan nilai TVA yaitu sebesar 0.0024, sedangkan 

nilai TVA terendah berada pada t-8 dengan nilai TVA yaitu sebesar 0.0012. 

Sesudah peristiwa stock split nilai TVA saham cenderung meningkat dimana nilai 

TVA sangat berfluktuasi dari t+1 hingga t+10, nilai TVA tertinggi untuk periode 

setelah peristiwa stock split terjadi pada t+10 dimana nilai TVA yaitu sebesar 

0.0052, sedangkan nilai TVA terendah terjadi pada t+3 dengan nilai TVA yaitu 

sebesar 0.0023. Sehingga secara keseluruhan TVA saham sesudah peristiwa stock 

split mengalami peningkatan yang tinggi dari TVA saham sebelum peristiwa 

stock split, hal tersebut dapat dilihat dari TVA rata-rata sesudah yaitu sebesar 

0.00360371793214 yang lebih tinggi dari TVA sebelum  peristiwa stock split 

yaitu sebesar 0.001914827242857. 

 

4.3.  Pengujian Hipotesis 

Pada pengujian hipotesis ini terlebih dahulu dilakukan pengujian normalitas 

data untuk melihat apakah data terdistribusi normal atau tidak terdistribusi 

normal. Setelah dilakukan pengujian normalitas maka dilakukan pengujian 

hipotesis penelitian ini dengan menggunakan uji t berpasangan atau paired 

sample t test. Pengujian paired sample t test tersebut dilakukan dengan 

membandingkan nilai rata-rata harga saham dan likuiditas saham antara sebelum 

dan sesudah. 
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4.3.1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu variabel normal atau 

tidak. Distribusi data yang normal berarti memiliki sebaran data yang normal 

pula. Data yang terdistribusi normal maka data tersebut dianggap dapat mewakili 

populasi yang ada. 

Pentingnya data yang memiliki distribusi data yang normal adalah merupakan 

salah satu syarat dilakukannya parametric test, sedangkan untuk data yang 

memiliki distribusi tidak normal maka analisis pengujian hipotesisnya harus 

menggunakan non parametric test.  

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov Smirnov Test 

dengan tingkat signifikansi 5%. Data diuji normalitasnya sehingga apabila asymp 

sig (2-tailed) > 0.05 maka data tersebut terdistribusi normal, sedangkan apabila 

asymp sig (2-tailed) < 0.05 maka data tidak terdistribusi normal. 

 
4.3.1.1. Uji Normalitas Harga Saham 

 
Tabel 4.5 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  harga_sblm harga_ssdh 
N 28 28 

Mean 809.4946 853.2679 
Normal Parameters(a,b) 

Std. Deviation 921.86574 983.39629 
Absolute .277 .293 
Positive .277 .293 

Most Extreme Differences 

Negative -.222 -.227 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.465 1.551 
Asymp. Sig. (2-tailed) .027 .016 

Sumber : Data penelitian yang diolah, 2009 
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Berdasarkan data pada tabel diatas harga saham sebelum dan sesudah 

memiliki nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yaitu 0.027 dan 0.016 atau Asymp. Sig. (2-

tailed) < 0.05 sehingga data harga sebelum dan sesudah memiliki data yang tidak 

terdistribusi normal. 

Data tersebut kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk Log Natural (Ln) 

yang bertujuan untuk lebih menghaluskan sebaran data yang tidak normal agar 

data menjadi normal kembali, sehingga dengan data yang memiliki distribusi 

normal maka dapat terpenuhinya syarat uji parametric test. 

Tabel 4.6 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  Ln_hargasblm Ln_hargassdh 
N 28 28 

Normal Parameters(a,b) Mean 6.2084 6.2949 
  Std. Deviation 1.01618 .94762 
Most Extreme Differences Absolute .134 .114 
  Positive .109 .114 
  Negative -.134 -.110 
Kolmogorov-Smirnov Z .709 .602 
Asymp. Sig. (2-tailed) .697 .862 

Sumber : Data penelitian yang diolah, 2009 
 

 

Data diatas merupakan data hasil transformasi dari data harga saham sebelum 

dan sesudah ke dalam bentuk Ln harga saham sebelum dan sesudah. Berdasarkan 

data diatas Ln harga sebelum dan sesudah pada Asymp. Sig. (2-tailed) memiliki 

nilai 0.697 dan 0.862 atau Asymp. Sig. (2-tailed) > 0.05 sehingga data Ln harga 
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sebelum dan sesudah memiliki data yang terdistribusi normal sehingga dapat 

dilakukan pengujian parametric test yaitu paired sample t test. 

 
4.3.1.2. Uji Normalitas Trading Volume Activity 

 
Tabel 4.7 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  TVA_sblm TVA_ssdh 
N 28 28 

Normal Parameters(a,b) Mean .001914827242857 .003603717932143 
  Std. Deviation .002389077026772 .005479654638041 
Most Extreme Differences Absolute .221 .256 
  Positive .221 .251 
  Negative -.211 -.256 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.168 1.353 
Asymp. Sig. (2-tailed) .131 .051 

  Sumber : Data penelitian yang diolah, 2009 
 

Berdasarkan data pada tabel diatas TVA saham sebelum dan sesudah 

memiliki nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yaitu 0.131 dan 0.051 atau Asymp. Sig. (2-

tailed) > 0.05 sehingga data TVA sebelum dan sesudah memiliki data yang 

terdistribusi normal sehingga dapat dilakukan pengujian parametric test yaitu 

paired sample t test. 

 

4.3.2  Pengujian Hipotesis 

4.3.2.1. Pengujian Hipotesis Harga saham 

Hipotesis pertama penelitian ini adalah adanya perbedaan signifikan rata-rata 

harga saham sebelum dengan harga saham sesudah stock split. Rumusan 

hipotesisnya adalah sebagai berikut: 
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Ho : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata harga saham  

     sebelum dan sesudah peristiwa  stock split 

Ha  : Terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata harga saham sebelum  

         dan sesudah peristiwa  stock split 

Berikut hasil pengujian paired sample t test untuk harga saham 

Tabel 4.8 
Paired Sample t Test Harga Saham 

 

Periode Mean Ln Harga Saham Selisih t statistik Sig. (2-tailed) 

Sebelum 6.2084 -0.08653 -2.213 0.036 

Sesudah 6.2949    

       Sumber : Data penelitian yang diolah, 2009 

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa nilai Ln harga saham sebelum yaitu 

sebesar 6.2084 dan nilai Ln harga saham sesudah yaitu sebesar 6.2949. Nilai Ln 

harga saham sebelum lebih kecil dari nilai Ln saham sesudah yang memiliki 

selisih nilai Ln antara sebelum dan sesudah sebesar -0.08653. Hasil paired sample 

t test terhadap Ln harga saham sebelum dan sesudah ternyata diperoleh nilai thitung 

yaitu sebesar -2.213 dengan nilai sig. (2-tailed) yaitu sebesar 0.036. Jika 

digunakan tingkat signifikansi α = 0.05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang 

berarti bahwa terjadinya peningkatan rata-rata harga saham sesudah pengumuman 

stock split secara signifikan.  

Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan 

signifikan harga rata-rata sebelum dan sesudah stock split, dapat diterima atau Ho 

ditolak. 
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4.3.2.2.  Pengujian Hipotesis TVA  

Hipotesis kedua penelitian ini adalah adanya perbedaan signifikan rata-rata 

TVA saham sebelum dengan TVA saham sesudah stock split. Rumusan 

hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

Ho : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata TVA saham  

     sebelum dan sesudah peristiwa  stock split 

Ha  : Terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata TVA saham sebelum  

         dan sesudah peristiwa  stock split 

Berikut hasil pengujian paired sample t test untuk TVA saham : 

Tabel 4.9 
Paired Sample t Test TVA 

 

Periode Mean TVA saham Selisih t statistik Sig. (2-tailed) 

Sebelum 0.001914827 -0.001688891 -2.098 0.045 

Sesudah 0.003603718    

Sumber : Data penelitian yang diolah, 2009 

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa nilai TVA saham sebelum yaitu 

sebesar 0.001914827 dan nilai TVA saham sesudah yaitu sebesar 0.003603718. 

Nilai TVA saham sebelum lebih kecil dari nilai TVA sesudah yang memiliki 

selisih nilai antara sebelum dan sesudah sebesar -0.001688891. Hasil paired 

sample t test terhadap TVA saham sebelum dan sesudah ternyata diperoleh nilai 

thitung yaitu sebesar -2.098 dengan nilai sig. (2-tailed) yaitu sebesar 0.045. Jika 

digunakan tingkat signifikansi α = 0.05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang 
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berarti bahwa terjadinya peningkatan rata-rata TVA saham sesudah pengumuman 

stock split secara signifikan. 

Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa terdapat 

perbedaan signifikan TVA rata-rata sebelum dan sesudah stock split, dapat 

diterima atau Ho ditolak. 

 

4.4. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan baik harga saham dan volume saham antara sebelum 

dan sesudah peristiwa stock split. Hasil tersebut tentu saja sesuai dengan literatur-

literatur yang menyatakan bahwa harga dan volume perdagangan saham akan 

meningkat setelah peristiwa stock split. 

Berdasarkan tabel 4.8 pengujian statistik menyatakan bahwa hipotesis 

alternatif pada hipotesis pertama diterima (Ho ditolak). Kesimpulan ini diperoleh 

dari nilai probabilitas signifikansi yaitu sebesar 0.036 yang lebih kecil dari 0.05. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan 

harga saham antara periode sebelum dengan sesudah peristiwa stock split. Harga 

saham sesudah peristiwa stock split lebih tinggi daripada periode sebelum, yang 

berarti bahwa harga saham sesudah peristiwa stock split mengalami peningkatan 

yang signifikan. 

Hasil Penelitian ini mendukung beberapa penelitian terdahulu (Wang 

Sutrisno, 2000). Hasil penelitian ini mendukung teori motivasi stock split yaitu 
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Signaling Theory yang menyatakan bahwa perusahaan yang akan melakukan 

kebijakan stock split memiliki asimetri informasi, karena pihak manajemen 

mempunyai informasi lebih mengenai prospek perusahaan dibandingkan investor. 

Menurut signaling theory harga saham setelah stock split akan meningkat hal 

tersebut dikarenakan adanya sinyal positif dari emiten seperti terjadinya 

peningkatan kinerja, laba di masa yang akan datang dan sebagainya. Karena jika 

rencana stock split bersamaan waktunya dengan penurunan kinerja keuangan 

emiten maka sahamnya tidak naik, sehingga sinyal positif tersebut tidak terbukti. 

Peristiwa stock split memberikan sinyal yang baik dari emiten kepada investor. 

Perusahaan yang melakukan stock split dianggap lebih memiliki kinerja baik 

daripada perusahaan yang tidak melakukan stock split, sehingga investor akan 

merespon sinyal tersebut sebagai sinyal positif. Implikasinya, investor berusaha 

membeli saham perusahaan yang melakukan stock split, yang pada akhirnya akan 

meningkatkan volume perdagangan dan harga saham emiten tersebut. Dengan 

demikian hasil penelitian ini mendukung terjadinya signaling theory dari 

perusahaan yang melakukan kebijakan stock split karena harga saham sesudah 

peristiwa stock split mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelum stock 

split. 

Penelitian ini juga mendukung pernyataan Johnson (1966) dalam Sri 

Fatmawati dan Marwan (1999) berpendapat bahwa pengumuman split 

mengakibatkan harga saham mengalami kenaikan. Hasil ini juga mendukung 

pernyataan bahwa setelah peristiwa stock split maka permintaan terhadap saham 
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akan naik. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian ini yang menyatakan 

terdapat perbedaan harga yang signifikan antara periode sebelum dan sesudah. 

Harga saham pada dasarnya merupakan keseimbangan antara permintaan dan 

penawaran, kenaikan harga saham dapat diartikan sebagai kenaikan dari 

permintaan saham tersebut oleh investor sehingga dengan permintaan yang lebih 

tinggi dari penawaran maka akan terjadi kenaikan harga. Dengan demikian hasil 

penelitian ini mendukung pernyataan tersebut karena harga saham yang lebih 

tinggi setelah peristiwa stock split. 

Berdasarkan tabel 4.9, pengujian statistik menyatakan bahwa hipotesis 

alternatif pada hipotesis kedua diterima (Ho ditolak). Kesimpulan ini diperoleh 

dari nilai probabilitas signifikansi yaitu sebesar 0.045 yang lebih kecil dari 0.05. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan 

TVA saham antara periode sebelum dengan sesudah peristiwa stock split. TVA 

sesudah peristiwa stock split lebih tinggi daripada periode sebelum, yang berarti 

bahwa likuiditas saham sesudah stock split meningkat. 

Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian terdahulu (Wang 

Sutrisno, 2000; Purwo Adi, 2005), selain itu hasil penelitian bertentangan dengan 

penelitian terdahulu (Sri Fatmawati dan Marwan, 1999; Indah Kurniawati, 2003). 

Hasil ini juga mendukung teori motivasi stock split yaitu Trading Range Teori 

yang menyatakan bahwa stock split akan meningkatkan likuiditas perdagangan 

saham, sehingga terbukti setelah peristiwa stock split volume perdagangan saham 

meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah saham yang beredar setelah 
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peristiwa stock split. Teori ini menyatakan bahwa harga saham yang terlalu mahal 

akan menyebabkan berkurangnya aktivitas perdagangan saham tersebut di bursa, 

sehingga manajemen berupaya untuk menata kembali harga saham pada rentang 

harga tertentu yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya, batas harga saham 

yang terlalu tinggi harus di turunkan sehingga akan akan berada pada rentang 

yang menguntungkan dengan harapan dapat meningkatkan likuiditas perdagangan 

sahamnya di bursa. Bagi emiten, likuiditas saham sangat penting karena saham 

yang tidak likuid akan berakibat delisting saham tersebut di pasar modal. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa 

likuiditas saham bersifat berbanding terbalik dengan harga saham perusahaan. 

Semakin mahal harga saham suatu perusahaan maka akan menjadi tidak menarik 

lagi bagi investor terutama investor kecil dan pada akhirnya saham menjadi tidak 

likuid. Rendahnya harga saham akan membuat transaksi perdagangan saham 

menjadi tinggi yang pada akhirnya meningkatkan minat investor terhadap suatu 

saham karena dianggap akan lebih mudah ditransaksikan sehingga terbuka 

peluang untuk mendapatkan capital gain. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh stock split terhadap harga dan 

likuiditas saham di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2002-2007. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, dapat diambil beberapa 

kesimpulan antara lain: 

1. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata harga saham sebelum dan 

sesudah peristiwa  stock split, maka Ho1 ditolak atau Ha diterima. Hal tersebut 

berarti terdapat perbedaan signifikan harga saham sebelum dan sesudah 

perisiwa stock split pada perusahaan-perusahaan yang melakukan stock split 

selama tahun 2002-2007. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa harga 

saham mengalami kenaikan yang signifikan setelah peristiwa stock split. 

2. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata volume saham sebelum 

dan sesudah peristiwa  stock split, maka Ho2 ditolak atau Ha diterima. Hal 

tersebut berarti terdapat perbedaan signifikan volume perdagangan saham 

sebelum dan sesudah peristiwa stock split pada perusahaan-perusahaan yang 

melakukan stock split selama tahun 2002-2007. Hasil ini menunjukkan bahwa 
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volume perdagangan saham mengalami kenaikan yang signifikan setelah 

peristiwa stock split. 

5.2 Saran 

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

hendaknya peristiwa stock split lebih diperhatikan dalam mengambil 

keputusan investasi. Hal ini karena periode setelah peristiwa stock split terjadi 

kenaikan harga dan volume yang signifikan dibandingkan periode sebelum 

stock split 

2. Bagi emiten, kebijakan stock split dapat dijadikan cara mengatasi kemahalan 

saham yang dapat mengurangi minat investor untuk membeli saham emiten 

tersebut. Kebijakan stock split dapat menjadi alternatif bagi emiten terhindar 

dari delisting karena memiliki saham yang tidak aktif di bursa, hal dibuktikan 

karena setelah peristiwa stock split volume perdagangan saham menjadi lebih 

aktif yang terlihat dari meningkat secara signifikan volume perdagangan 

saham setelah peristiwa stock split. Dengan demikian diharapkan kebijakan 

stock split dapat dijadikan solusi agar mengatasi kedua permasalahan tersebut. 
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Lampiran 1 

Daftar Perusahaan Sampel 

No Nama Perusahaan Kode 
Tanggal 

Stock split 
Jumlah Saham 
Yang Beredar 

Stock 
Split 
Ratio 

1 Asuransi Dayin Mitra ASDM 29-Mar-02 192000000 5:1 

2 Fortune Mate Indonesia FMII 2-Jul-02 1200000000 10:1 

3 Hexindo Adiperkasa HEXA 29-Jul-02 168000000 2:1 

4 Jaka Artha Graha JAKA 16-May-02 2600000000 10:1 

5 Panin Sekuritas PANS 18-Sep-02 320000000 2:1 

6 Clipan Finance Indonesia CFIN 2-Jul-03 920000000 2:1 

7 Enseval Putra Megatrading EPMT 11-Dec-03 2280000000 5:1 

8 Panin Insurance PNIN 3-Jun-03 2360000000 2:1 

9 Unilever Indonesia UNVR 3-Sep-03 7630000000 10:1 

10 Dankos Laboratories DNKS 6-Feb-04 1786050000 2:1 

11 Ekadharma Tape Industry EKAD 10-Feb-04 223608000 5:1 

12 Kalbe Farma KLBF 2-Jan-04 8121600000 2:1 

13 Ramayana Lestari Sentosa RALS 22-Oct-04 7000000000 5:1 

14 Rig Tenders RIGS 18-Aug-04 609130000 10:1 

15 Telekomunikasi Indonesia TLKM 28-Sep-04 20159999280 2:1 

16 Ciputra Surya CTRS 25-Jul-05 1978864834 2:1 

17 Hexindo Adiperkasa HEXA 1-Sep-05 840000000 5:1 

18 Humpuss Intermoda Transportasi HITS 15-Dec-05 2250000000 5:1 

19 Prima Alloy Steel PRAS 20-Sep-05 588000000 5:1 

20 BBL Danatama Finance BBLD 2-Oct-06 998702494 2:1 

21 Pembangunan Jaya Ancol PJAA 10-Jul-06 1599999998 2:1 

22 Tempo Scan Pacific TSPC 14-Sep-06 4500000000 10:1 
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23 AKR Corporindo AKRA 27-Jul-07 3120000000 5:1 

24 Aneka Tambang ANTM 12-Jul-07 9538459750 5:1 

25 Davomas Abadi DAVO 28-May-07 12403711320 5:1 

26 Humpuss Intermoda Transportasi HITS 11-Sep-07 4500000000 2:1 

27 Jaya Pari Steel JPRS 12-Dec-07 750000000 5:1 

28 Sorini Agro Asia Corporindo SOBI 22-Aug-07 900000000 5:1 

Analisis Rata-rata Harga Saham..., Gilang Jatnika Barnas, Ma.-Ibs, 2009



71 

 

Lampiran 2 

Data Harga Saham Perusahaan 

 

 asdm fmii hexa jaka pans cfin epmt pnin unvr 

t-10 195 110 550 192.5 120 105 245 132 2700 

t-9 195 107.5 550 192.5 120 105 270 130 2710 

t-8 195 105 575 192.5 120 105 295 130 2700 

t-7 195 105 662.5 190 120 102 330 130 2705 

t-6 185 102.5 700 190 118 100 330 140 2750 

t-5 175 102.5 675 190 118 102 370 150 2740 

t-4 175 100 650 190 122 102 380 150 2765 

t-3 200 102.5 575 190 122 107 365 150 2780 

t-2 210 105 600 190 125 107 370 147 2975 

t-1 207.5 105 575 190 120 105 380 152 3025 

t-0 215 200 625 195 120 105 390 165 3375 

t+1 205 210 650 200 115 110 385 165 3425 

t+2 225 215 650 205 115 105 400 165 3450 

t+3 235 210 625 205 110 115 400 165 3400 

t+4 225 210 625 190 110 110 400 175 3325 

t+5 210 205 625 190 115 130 395 165 3200 

t+6 185 200 625 205 115 145 390 165 3200 

t+7 190 190 600 260 115 145 385 160 3300 

t+8 190 195 600 210 115 145 380 165 3250 

t+9 200 195 600 225 120 140 375 160 3325 

t+10 200 195 575 240 125 155 370 150 3325 
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 dnks ekad klbf rals rigs tlkm ctrs hexa hits pras 

t-10 762 195 500 890 860 4025 670 1280 620 158 

t-9 750 215 512 880 990 4100 670 1260 620 170 

t-8 750 210 512 855 950 4100 670 1200 620 172 

t-7 750 240 512 875 930 4125 670 1210 620 160 

t-6 750 240 525 875 990 4075 660 1200 550 160 

t-5 725 240 512 870 990 4225 665 1200 560 160 

t-4 737 255 512 870 990 4225 665 1200 560 174 

t-3 725 260 500 865 990 4150 650 1080 560 168 

t-2 737 255 500 855 990 4175 660 1220 560 168 

t-1 737 250 500 830 990 4175 660 1240 560 172 

t-0 750 250 500 875 1000 4125 650 1210 560 175 

t+1 750 225 550 875 1000 4125 680 1210 560 175 

t+2 750 245 500 850 1000 4150 670 1200 560 175 

t+3 750 245 525 850 900 4200 670 1200 560 175 

t+4 750 245 550 850 900 4350 650 1250 560 150 

t+5 725 220 600 850 900 4400 650 1260 570 150 

t+6 725 205 550 850 900 4300 660 1230 570 150 

t+7 725 210 550 850 900 4275 670 1200 570 150 

t+8 750 205 525 825 900 4275 650 1200 560 145 

t+9 750 205 550 800 900 4350 650 1150 560 145 

t+10 750 205 550 825 900 4275 660 1170 560 150 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Rata-rata Harga Saham..., Gilang Jatnika Barnas, Ma.-Ibs, 2009



73 

 

 bbld pjaa tspc akra antm davo hits jprs sobi 

t-10 705 835 680 910 2510 122 795 380 730 

t-9 705 910 695 915 2510 118 795 380 760 

t-8 705 885 710 915 2570 120 795 374 760 

t-7 710 895 720 960 2540 118 795 380 760 

t-6 710 870 715 990 2520 120 795 380 760 

t-5 710 890 710 1015 2580 116 795 380 765 

t-4 730 930 745 1040 2720 116 795 388 720 

t-3 730 1020 740 1060 2740 116 795 400 720 

t-2 750 1010 735 1060 2650 120 795 400 760 

t-1 750 950 745 1100 2650 122 795 415 720 

t-0 770 960 730 1120 2650 290 800 420 730 

t+1 770 960 770 1090 2650 280 800 420 730 

t+2 770 970 780 1100 2600 280 800 400 730 

t+3 730 970 760 1080 2600 280 830 400 730 

t+4 730 930 770 1090 2575 290 850 390 720 

t+5 770 910 780 1110 2700 285 880 380 710 

t+6 770 890 770 1000 2725 280 850 370 720 

t+7 770 890 760 980 2875 280 850 365 720 

t+8 770 910 740 1000 2825 285 830 355 720 

t+9 770 900 750 990 2775 285 800 375 720 

t+10 770 900 740 970 2700 285 800 365 720 
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Lampiran 3 

Trading Volume Activity Perusahaan 

 asdm fmii hexa jaka pans cfin epmt pnin 

t-10 0 0.000625 0.000119 0 0 0.003622 0.01586 0.00164 

t-9 0 0.000729 0.000149 0 0 0.005018 0.011106 0.001084 

t-8 0 0.00075 4.17E-05 0 0 0.002497 0.003436 0.001475 

t-7 0 0.000225 0.006589 1.92E-06 0 0.004928 0.007513 0.004746 

t-6 0.000208 0.00025 0.003054 0 0.000141 0.00376 0.005557 0.003705 

t-5 0.000443 0.000133 0.000655 0 0 0.005654 0.017296 0.004738 

t-4 0 0.000563 0.000256 0 4.06E-05 0.011122 0.004567 0.006253 

t-3 0.000234 0.000208 0.000381 3.85E-05 3.13E-05 0.019285 0.004211 0.002264 

t-2 0.000833 0.000208 9.52E-05 0 7.81E-05 0.01388 0.00234 0.002503 

t-1 0.001031 0.000208 0.000208 0 3.13E-05 0.017741 0.009023 0.005011 

t-0 0.000115 0.000104 2.98E-05 0.021186 0 0.002645 0.011768 0.004633 

t+1 0.000104 0.001566 0.000327 0.006955 0.000611 0.002645 0.006712 0.003511 

t+2 0.001458 0.002023 0.003452 0.008246 0 0.002008 0.007877 0.004096 

t+3 0.009445 0.000302 0.000595 0.002795 0.000125 0.005948 0.00815 0.001799 

t+4 0.005638 3.75E-05 0.000149 0.008308 0 0.008752 0.007448 0.002491 

t+5 0.010581 0.000154 5.95E-05 0.000252 0.000191 0.064157 0.006689 0.004006 

t+6 0.003255 0.001761 0.00128 0.015326 1.56E-06 0.04417 0.013907 0.003143 

t+7 0.000391 0.002653 0.001214 0.017996 0.000172 0.016869 0.005121 0.004218 

t+8 5.21E-05 0.001297 0.001786 0.033093 2.97E-05 0.016564 0.012982 0.003239 

t+9 0.000299 0.001583 0.002381 0.029947 0.000511 0.006581 0.004854 0.003393 

t+10 0.000479 0.001467 0.000714 0.013394 9.38E-05 0.086572 0.005505 0.003892 
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 unvr dnks ekad klbf rals rigs tlkm ctrs 

t-10 0.000431 0.000431 0.000409 0.000166 0.001135 0 0.001484 0.000781 

t-9 0.000233 8.12E-05 0.001098 0.001468 0.000483 0.000263 0.002555 0.001126 

t-8 0.000306 0.000588 0.001297 0.000731 0.00174 0.00064 0.001476 0.001669 

t-7 0.000225 0.000507 0.001499 0.000158 0.000693 3.28E-05 0.00186 0.001415 

t-6 0.000449 0.004311 0.000112 0.00263 0.001018 1.64E-05 0.00157 0.003787 

t-5 6.29E-05 0.00489 0.000525 0.00135 0.000605 0 0.00411 0.003979 

t-4 0.000212 0.002296 0.002314 0.000508 0.000655 8.21E-06 0.000928 0.002001 

t-3 0.000206 0.000639 0.002292 0.000497 0.000664 0 0.001319 0.001523 

t-2 0.000699 9.63E-05 0.000504 0.001602 0.000489 0 0.000411 0.006864 

t-1 0.000497 0.000619 0.000224 0.000567 0.001208 0.000123 0.001115 0.001451 

t-0 0.001131 0.000255 0 0.000116 0.000335 0 0.000894 0.002254 

t+1 0.002172 0.000742 0.003354 0.002143 0.000247 0 0.000291 0.009511 

t+2 0.000631 0.000438 0.00114 0.003292 0.000366 0 0.000426 0.034478 

t+3 0.000472 0.001376 0.000671 0.000263 2.94E-05 4.93E-05 0.001075 0.012232 

t+4 0.000369 0.001495 0.00085 0.003213 0.00058 3.28E-05 0.004208 0.010799 

t+5 0.000372 0.000417 0.000671 0.002941 0.000502 0 0.001238 0.008455 

t+6 0.000186 5.88E-06 0.002109 0.002888 0.00029 0.000107 0.001204 0.004558 

t+7 0.000403 8.12E-05 0.001167 0.000474 0.001176 0 0.00122 0.006092 

t+8 0.00024 0.001514 0.000505 0.000792 0.001378 0 0.001058 0.0039 

t+9 0.000228 5.6E-07 0.000845 0.000346 0.001093 4.93E-06 0.000925 0.020505 

t+10 0.000233 0 0.000447 0.002806 0.001502 0 0.001369 0.006157 
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 hexa hits pras bbld pjaa tspc 

t-10 0.000143 0 0.000349 0 0.000653 0.001406 

t-9 0.001393 0 0.00024 0 0.001642 0.005053 

t-8 0.001354 0 4.25E-06 0 0.003233 0.00085 

t-7 3.27E-05 0 0.000689 1E-06 0.001084 0.002699 

t-6 4.76E-05 2.44E-05 0 0 0.000355 0.001912 

t-5 0.000414 3.33E-05 2.13E-05 0 0.000398 0.001969 

t-4 0.00056 0 0.000174 6.01E-06 0.001296 0.005627 

t-3 0.000571 5.56E-06 0.000289 0 0.009185 0.005248 

t-2 0.003631 5.56E-06 0 1E-06 0.006203 0.002302 

t-1 0.00019 0 1.28E-05 0 0.002789 0.002054 

t-0 3.33E-05 0 0 2.15E-05 0.001187 0.001264 

t+1 2.08E-05 0 0.00034 1.5E-05 0.00275 0.00617 

t+2 6.01E-05 0 4.08E-05 0 0.000645 0.004745 

t+3 0.000107 0 7.14E-05 5.01E-06 0.005553 0.003164 

t+4 0.002519 0 0.000816 4.81E-05 0.001139 0.004796 

t+5 0.002019 1.04E-05 0.000985 5.01E-07 0.000951 0.004558 

t+6 0.000164 0 0.000399 0 0.005397 0.001881 

t+7 0.000639 0 0.000511 0 0.002359 0.001639 

t+8 1.79E-06 4.44E-05 0.000952 0 0.003293 0.002642 

t+9 0.000199 2.22E-05 0.001022 0 0.002638 0.002578 

t+10 0.000212 0 0.00119 0 0.002788 0.001272 
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 akra antm davo hits jprs sobi 

t-10 0.002656 0.001522 0.000172 4.44E-08 0.000273 0.00655 

t-9 0.004 0.002607 0.000138 8.89E-08 0.000253 0.007644 

t-8 0.00302 0.000599 0.000165 0 0.00022 0.006736 

t-7 0.007122 0.000606 9.7E-05 0 0.00196 0.007575 

t-6 0.003684 0.003538 1.6E-05 1.33E-07 1.67E-05 0.005983 

t-5 0.003891 0.005341 3E-05 4.44E-07 0.000287 0.006117 

t-4 0.00255 0.010955 3.79E-06 8.89E-08 0.002793 0.006642 

t-3 0.003304 0.008218 0.000241 0 0.003703 0.000569 

t-2 0.004724 0.007731 0.000252 0 0.005387 0.005836 

t-1 0.003925 0.006605 0.000134 8.89E-08 0.005297 0.001667 

t-0 0.00113 0.003103 2.33E-05 0 0.002251 0.001211 

t+1 0.002302 0.004963 0.000125 0 0.006929 0.003687 

t+2 0.003717 0.006111 0.000411 0 0.005702 0.0056 

t+3 0.003328 0.00578 0.00023 5.33E-06 0.00123 0.001421 

t+4 0.005676 0.005176 5.51E-05 2.44E-06 0.002847 0.005675 

t+5 0.006083 0.004166 0.000177 6.78E-06 0.001689 0.002853 

t+6 0.004905 0.006871 8.38E-05 4.62E-05 0.01204 0.006266 

t+7 0.004862 0.004544 3.99E-05 6.78E-06 0.00474 0.005826 

t+8 0.005735 0.003686 0.00052 1.28E-05 0.005647 0.005869 

t+9 0.001824 0.003984 0.000276 2.46E-05 0.006087 0.005922 

t+10 0.001641 0.004724 0.000315 1.33E-05 0.003853 0.005725 
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Lampiran 4 Hasil Pengolahan Data 

Uji Normalitas Data Harga Saham 

 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  harga_sblm harga_ssdh Ln_hargasblm Ln_hargassdh 
N 28 28 28 28 
Normal 
Parameters(a,b) 

Mean 809.4946 853.2679 6.2084 6.2949 

  Std. Deviation 921.86574 983.39629 1.01618 .94762 
Most Extreme 
Differences 

Absolute .277 .293 .134 .114 

  Positive .277 .293 .109 .114 
  Negative -.222 -.227 -.134 -.110 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.465 1.551 .709 .602 
Asymp. Sig. (2-tailed) .027 .016 .697 .862 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 

 
Uji Normalitas Data TVA Saham 
 
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  tva_sblm tva_ssdh 
N 28 28 

Normal Parameters(a,b) Mean .001914827242857 .003603717932143 
  Std. Deviation .002389077026772 .005479654638041 
Most Extreme 
Differences 

Absolute .221 .256 

  Positive .221 .251 
  Negative -.211 -.256 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.168 1.353 
Asymp. Sig. (2-tailed) .131 .051 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 

 
Paired Sample t Test Harga Saham 
 
 Paired Samples Statistics 
 

  Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
Ln_hargasblm 6.2084 28 1.01618 .19204 Pair 1 

Ln_hargassdh 6.2949 28 .94762 .17908 
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                               Paired Samples Correlations 
 

  N Correlation Sig. 
Pair 1 Ln_hargasblm & 

Ln_hargassdh 28 .980 .000 

 
 
 
 

Paired Samples Test 
 

  Paired Differences 

     
95% Confidence Interval 

of the Difference 

  Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean Lower Upper 
Pair 1 Ln_hargasblm - 

Ln_hargassdh -.08653 .20695 .03911 -.16677 -.00628 

 

   
   

t df Sig. (2-tailed) 

-2.213 27 .036 

 

Paired Sample t Test TVA Saham 
 

 Paired Samples Statistics 
 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 tva_sblm .001914827242857 28 .002389077026772 .000451493119701 
  tva_ssdh .003603717932143 28 .005479654638041 .001035557388770 

 
 Paired Samples Correlations 
 

  N Correlation Sig. 
Pair 1 tva_sblm & tva_ssdh 28 .672 .000 
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Paired Samples Test 
 

  Paired Differences 

     
95% Confidence Interval of 

the Difference 

  Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean Lower Upper 
Pair 
1 

tva_sblm - tva_ssdh -
.001688890689

286 

.004259649
931802 

.000804998170
839 

-
.0033406105

01923 

-
.000037170

876648 
 

   

   

t df Sig. (2-tailed) 

-2.098 27 .045 
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