
1 
 

PENGARUH PEMECAHAN SAHAM (STOCK SPLIT) TERHADAP RETURN 

DAN TRADING VOLUME ACTIVITY (TVA) SAHAM PERUSAHAAN YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2006-2010 

 

Oleh: Fretty Asih Rumanti dan Moerdiyanto 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) adanya abnormal return di 

sekitar tanggal stock split; 2) pengaruh pemecahan saham terhadap abnormal 

return perusahaan yang terdaftar di BEI; 3) pengaruh pemecahan saham terhadap 

trading volume activity saham perusahaan yang terdaftar di BEI. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia yang melakukan stock split periode waktu 2006-2010. 

Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan diperoleh jumlah sampel 35 perusahaan. Metode 

analisis yang digunakan adalah analisis uji beda dua rata-rata dengan periode 

pengamatan adalah 20 hari yaitu t = -10 (10 hari sebelum stock split)dan t = +10 

(10 hari setelah stock split). Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t paired 

sample t-test dengan nilai Asymp. Significance 2-tailed α < 5%. 

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa pada hipotesis pertama terdapat 

abnormal return di sekitar tanggal stock split untuk tahun 2006 hanya pada 

periode t=0. Untuk tahun 2007 hanya pada t-10 dan t=0. Untuk tahun 2008 

terdapat pada t-6, t=0, dan t+7. Untuk tahun 2009 dan 2010 tidak ada abnormal 

return. Sedangkan hipotesis kedua menunjukkan bahwa terdapat pengaruhyang 

signifikan rata-rata abnormal return sebelum dan setelah stock split, diperoleh t 

hitung sebesar 15,069 dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Dan pada 

hipotesis ketiga diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan rata-rata 

volume perdagangan saham sebelum dan setelah stock split, diperoleh z hitung 

sebesar -2,861 dengan signifikansi sebesar 0,004 < 0,05. 

 

Kata kunci: stock split, abnormal return saham, trading volume activity saham. 

 

 

PENDAHULUAN 

Pada dunia bisnis pasar modal terdapat banyak sekali informasi yang bisa 

diperoleh, antara lain informasi yang bersifat publik maupun yang bersifat pribadi. 

Bagi para investor kebutuhan informasi mengenai harga dan volume perdagangan 

menjadi hal yang sangat penting sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan 

keputusan investasinya. 

Perubahan harga, return dan volume perdagangan saham mungkin terjadi 

apabila terdapat informasi-informasi yang beredar pada pasar. Brigham dan 
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Houston (2004), menyatakan bahwa pasar dikatakan efisien jika harga saham 

dengan cepat dapat merefleksikan seluruh informasi yang tersedia di pasar. Itu 

berarti bahwa informasi-informasi yang tersedia di pasar mampu mempengaruhi 

naik turunnya harga suatu saham. 

Salah satu informasi yang tersedia di pasar modal adalah informasi pemecahan 

saham (stock split). Investor menggunakan informasi pemecahan saham untuk 

dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasinya. Setiap 

perusahaan yang go public pasti menginginkan nilai perusahaannya meningkat, 

dan hal ini bisa terjadi apabila harga sahamnya naik. Namun apabila harga saham 

dinilai terlalu tinggi oleh pasar maka akan berakibat pada kemampuan investor 

untuk membeli saham tersebut berkurang dan mengakibatkan penurunan volume 

perdagangan saham. Pada kondisi seperti ini perusahaan akan melakukan tindakan 

pemecahan saham guna mengantisipasi penurunan volume perdagangan 

sahamnya. 

Pemecahan saham merupakan suatu aktivitas yang dilakukan perusahaan yang 

telah go public dalam rangka meningkatkan jumlah saham yang beredar dengan 

melakukan pemecahan jumlah lembar sahamnya menjadi lebih banyak dengan 

tujuan agar harga sahamnya dirasa cukup murah atau terjangkau oleh investor 

sehingga diharapkan penjualan sahamnya bisa meningkat dan sahamnya bisa 

dimiliki oleh banyak investor (Brigham and Gapenski, 1994). 

Pemecahan saham yang menjadikan harga saham menjadi lebih murah 

diharapkan akan mampu menjaga tingkat perdagangan saham dalam rentang yang 

optimal dan menjadikan saham lebih likuid. Harga saham yang murah akan 

menyebabkan investor membelinya sehingga akan meningkatkan volume 

perdagangan saham. 

Volume perdagangan saham merupakan salah satu alat yang dapat digunakan 

untuk melihat ada atau tidaknya reaksi pasar terhadap suatu peristiwa tertentu, 

untuk melihat pengaruh pemecahan saham terhadap volume perdagangan saham 

dilihat dari aktivitas perdagangan saham yang bersangkutan yang diukur dengan 

Trading Volume Aktivity (TVA). Trading Volume Aktivity (TVA) merupakan 
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perbandingan antara jumlah saham yang diperdagangkan pada waktu tertentu 

dengan jumlah saham perusahaan yang beredar pada periode tertentu. 

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) 

Bagaimanapengaruh pemecahan saham terhadap abnormal return saham 

perusahaan yang terdaftar di BEI? 2) Bagaimana pengaruh abnormal return di 

sekitar tanggal pemecahan saham? 3) Bagimana pengaruh pemecahan saham 

terhadap Trading Volume Activity saham perusahaan yang terdaftar di BEI? 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Mengetahui adanya abnormal return di 

sekitar tanggal stock split. 2) Untuk mengetahui pengaruh pemecahan saham 

terhadap Abnormal Return perusahaan yang terdaftar di BEI. 3) Untuk 

mengetahui pengaruh pemecahan saham terhadap Trading Volume Activity 

perusahaan yang terdaftar di BEI. 

Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan manfaat antara lain: 1) Sebagai 

informasi dan bahan masukan dalam pengambilan keputusan investasi di pasar 

modal yang berkaitan khususnya mengenai pemecahan saham (stock split). 2) 

Sebagai referen untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta acuan 

penerapan kebijaksanaan stock split guna mencapai tujuan perusahaan. 3) 

Menambah pengalaman dalam menulis karya ilmiah dan memperdalam wawasan 

keimuan penulis khususnya mengenai dunia pasar modal dan fenomena stock split. 

Pemecahan Saham (Stock Split) 

Jogiyanto (2000) mendefinisikan pemecahan saham (stock split) sebagai 

aktivitas perusahaan memecah selembar sahamnya menjadi n lembar saham 

dengan maksud membuat harga saham tersebut tidak dinilai terlalu tinggi oleh 

pasar sehingga diharapkan akan meningkatkan likuiditas perdagangannya. 

Harga perlembar saham baru setelah dilakukannya pemecahan saham akan 

menjadi 1/n dari harga mula-mula (sebelum stock split), oleh karena itu, pada 

kenyataannya stock split tidak meningkatkan nilai perusahaan (value of the 

firm) atau bisa dikatakan aktivitas pemecahan saham tidak memiliki nilai 

ekonomis.Teori Stock Split: 

a. Signaling Theory 
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Signaling Theory menyatakan bahwa pemecahan saham memberikan 

sinyal mengenai prospek perusahaan yang bagus di masa yang akan datang 

kepada investor. Meskipun pemecahan saham tidak memiliki nilai 

ekonomis namun pasar tetap bereaksi terhadap pengumuman tersebut 

karena mengetahui adanya prospek perusahaan yang menguntungkan di 

masa yang akan datang. 

b. Trading Range Theory 

Trading Range Theory menyatakan bahwa harga saham yang terlalu tinggi 

menyebabkan kurang aktifnya perdagangan saham sehingga mendorong 

perusahaan untuk melakukan pemecahan saham. Dengan melakukan 

pemecahan saham diharapkan akan semakin banyak investor yang 

melakukan transaksi. 

Abnormal Return 

Abnormal Return atau excess return merupakan kelebihan dari actual return 

(return yang sesungguhnya terjadi) terhadap normal return. Normal return 

merupakan expected return (return yang diharapkan investor). Dengan 

demikian abnormal return adalah selisih antara actual return (return 

sesungguhnya yang terjadi) dengan expected return. 

Trading Volume Activity 

Trading Volume Activity adalah keseluruhan nilai transaksi pembelian maupun 

penjualan saham oleh investor dalam satuan uang. Volume perdagangan 

saham diukur melalui aktivitas perdagangan relatif (Relative Trading Volume 

Activity, TVA) yang dirumuskan oleh Beaver et.al (1968). 
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Gambar 2. Skema Paradigma Penelitian 

Sumber: Peneliti 

 

Hipotesis penelitian 

Ha1 = Terdapat Abnormal Return di sekitar tanggal pemecahan saham.  

Ha2 = Terdapat perbedaan Abnormal Return yang signifikan pada sebelum 

dan sesudah pemecahan saham. 

Ha3 = Terdapat perbedaan Trading Volume Activity yang signifikan pada 

sebelum dan sesudah pemecahan saham. 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini merupakan event study dengan periode 21 hari perdagangan 

yaitu pengujian berdasarkan pengamatan indeks harga saham gabungan, harga 

saham perusahaan dan volume perdagangan saham sepuluh hari sebelum tanggal 

pengumuman, pada saat pengumuman, dan sepuluh hari setelah tanggal 

pengumuman. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal 

dari berbagai sumber yakniIndonesian Capital Market Directory (ICMD), pojok 

bursa FE UGM serta situs-situs di internet seperti www.finance.yahoo.com dan 

lain-lain. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang listing di 

Bursa Efek Indonesia dan mengeluarkan kebijakan stock split. 

http://www.finance.yahoo.com/
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Penentuan sampel dilakukan secara purposive sampling, dimana sampel 

dipilih dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Saham-saham perusahaan yang melakukan stock split tahun 2006-2010. 

2. Saham biasa yang aktif diperdagangkan. 

3. Sampel yang diambil adalah sampel yang hanya melakukan aktivitas stock 

split dan tidak dipengaruhi oleh pemberian saham bonus, right issue, deviden 

saham, dan deviden tunai. Sampel diperoleh sebanyak 35 perusahaan. 

  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan abnormal return serta 

perbedaan aktivitas volume perdagangan sebelum dan sesudah tanggal 

pengumuman stock split. Penelitian dilakukan pada 35 perusahaan yang 

melakukan stock split periode 2006 – 2010. Analisis yang dilakukan adalah 

dengan melakukan pengamatan pada perubahan harga saham yang diukur dari 

abnormal return pada periode 10 hari sebelum pengumuman stock split dan 

periode 10 hari setelah pengumuman stock split.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuji, maka terdapat beberapa hal yang 

dapat dijelaskan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Adanya abnormal return saham yang terjaadi di sekitar periode peristiwa 

Hasil analisis dengan one sample t test terhadap abnormal return pada 

perusahaan tahun 2006 menunjukkan bahwa pengumuman stock split tidak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Hasil pengamatan 

menunjukkan rata-rata  abnormal return positif (pasar bereaksi positif) terjadi 

pada t-10, t-8, t-7, t-4, t-3, t+5 dan t+7. Rata-rata abnormal return negatif 

(pasar beraksi negatif) terjadi pada t-9, t-6, t-5, t-2, t-1, t=0, t+1, t+2, t+3, t+4, 

t+6, t+8, t+9 dan t+10. Pengaruh positif dan signifikan pada t-4 serta negatif 

dan signifikan terjadi pada t=0 (P<0,05). 

Hasil analisis dengan one sample t test terhadap abnormal return pada 

perusahaan tahun 2007 menunjukkan bahwa pengumuman stock split 

berpengaruh dan signifikan terhadap return saham. Hasil pengamatan 

menunjukkan  rata-rata abnormal return positif (pasar bereaksi positif) terjadi 
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pada t-9, t-8, t-5, t-4, t-2, t=0, t+2, t+3, t+8 dan t+10. Rata-rata abnormal 

return negatif (pasar beraksi negatif) terjadi pada t-10, t-7, t-6, t-3, t-1, t+1, 

t+4, t+5, t+6, t+7 dan t+9. Pengaruh negatif dan signifikan terjadi pada t=0 

dan pada hari-hari tertentu saja seperti t-10 (P<0,05). 

Hasil analisis dengan one sample t test terhadap abnormal return pada 

perusahaan tahun 2008 menunjukkan bahwa pengumuman stock split tidak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Hasil pengamatan 

menunjukkan rata-rata abnormal return positif (pasar bereaksi positif) terjadi 

pada t-8, t-6, t-5, t-4, t-3, t-2 dan t+6. Rata-rata abnormal return negatif 

(pasar beraksi negatif) terjadi pada t-10, t-9, t-7, t-1, t=0, t+1, t+2, t+3, t+4, 

t+5, t+7, t+8, t+9 dan t+10. Pengaruh negatif dan signifikan terjadi pada t-6, 

t=0 dan t+7 (P<0,05).  

Hasil analisis dengan one sample t test terhadap abnormal return pada 

perusahaan tahun 2009 menunjukkan bahwa pengumuman stock split tidak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Hasil pengamatan 

menunjukkan rata-rata abnormal return positif (pasar bereaksi positif) terjadi 

pada t-9, t-8, t-7, t-5, t-4, t-3, t-2, t+2, t+3 dan t+10. Rata-rata abnormal 

return negatif (pasar beraksi negatif) terjadi pada t-10, t-6, t-1, t=0, t+1, t+4, 

t+5, t+6, t+7, t+8 dan t+9. Tidak ada pengaruh negatif dan signifikan yang 

terjadi. 

Hasil analisis dengan one sample t test terhadap abnormal return pada 

perusahaan tahun 2010 menunjukkan bahwa pengumuman stock split tidak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Hasil pengamatan 

menunjukkan rata-rata abnormal return positif (pasar bereaksi positif) terjadi 

pada t-6, t-4, t-3, t-2, t-1, t+6, t+7, t+9 dan t+10. Rata-rata abnormal return 

negatif (pasar beraksi negatif) terjadi pada t-10, t-9, t-8,  t-7, t-5, t=0, t+1, t+2, 

t+3, t+4, t+5 dan t+8. Tidak ada pengaruh negatif dan signifikan yang terjadi. 

Stock split merupakan perubahan nilai nominal per lembar saham dan 

menambah jumlah saham yang beredar sesuai dengan faktor pemecahan. 

Pemecahan saham dilakukan pada saat harga saham dinilai terlalu tinggi, 

sehingga mengurangi kemampuan investor untuk membelinya. Pemecahan 
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saham ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan para pemegang 

saham dan juga untuk meningkatkan likuiditas saham di pasar. 

Hasil pengamatan terhadap grafik abnormal return selama periode 

pengamatan terlihat bahwa reaksi pasar cenderung berfluktuasi selama 

periode pengamatan. Terlihat pada periode t-10, t-6, t=0 (pada saat 

pengumuman) dan t+7 pasar merespon secara negatif dan signifikan. Reaksi 

yang negatif dan signifikan pada t-10, t-6, t=0 dan t+7, dapat diartikan bahwa 

pelaku pasar cenderung berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Adanya 

pengumuman stock split merupakan sebuah signal yang diberikan perusahaan 

kepada pasar. Dengan adanya pengumuman tersebut pelaku pasar tidak 

langsung mengambil keputusan, melainkan mempelajarinya sehingga tidak 

melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan. 

Hasil penelitian ini dapat membuktikan secara empiris bahwa kebijakan 

stock split berpengaruh terhadap harga saham. Stock split ternyata membuat 

pasar bereaksi yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku pasar 

telah mampu membedakan informasi yang bernilai ekonomis yang akan 

memberikan keuntungan atau tidak.  

2. Perbadaan Abnormal Return sebelum dan sesudah stock split 

Hasil uji beda menggunakan uji t Paired Sample T-test dengan Asymp. 

significance 2-tailed <0,05 menunjukkan nilai signifikasi 0,000 yaitu lebih 

kecil dari taraf signifikansi yang digunakan (0,000 < 0,05) sehingga variabel 

abnormal return dalam penelitian ini dikatakan signifikan. Hasil analisis 

paired sample t test untuk abnormal return menyatakan bahwa terdapat 

perbedaan abnormal return dalam selang waktu 10 hari sebelum 

pengumuman pemecahan saham (stock split) dan 10 hari sesudah stock split. 

Hal ini karena informasi tersebut direspon oleh publik yang ditunjukkan 

dengan reaksi pasar yang signifikan. 

3. Perbedaan Trading Volume Activity sebelum dan sesudah stock split 

Hasil analisis wilcoxon signed ranks test untuk Trading Volume Activity 

menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan aktivitas volume perdagangan 

saham sebelum stock split dan aktivitas volume perdagangan saham sesudah 
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stock split. Kenaikan jumlah Trading Volume Activity selalu meningkat 

setelah pengumuman stock split. Kenaikan karena penurunan harga saham 

ternyata menarik para investor untuk memperbanyak jumlah saham yang 

dimilikinya. Perubahan harga saham karena stock split tersebut meningkatkan 

volume perdagangan, jika dilihat dari rata-rata volume perdagangan sebelum 

dan sesudah pengumuman stock split terdapat perbedaan rata-rata yang 

signifikan. 

Secara teoritis adanya pemecahan saham akan memberikan pengaruh 

penilaian investor dalam pengambilan keputusan investasi, yang akan 

mengakibatkan adanya perbedaan dalam aktivitas perdagangan saham 

sebelum dan sesudah pengumuman. Dalam penelitian ini hasil tersebut 

terbukti. Seperti dalam uraian di atas, dalam penelitian ini terdapat perbedaan 

Trading Volume Activity antara sebelum dan sesudah adanya pemecahan 

saham (stock split), yang berarti dapat diartikan bahwa pemecahan saham 

ternyata memberikan pengaruh terhadap volume perdagangan saham 

perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tersebut. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan terhadap perusahaan yang 

melakukan stock split pada periode tahun 2006 sampai 2010, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara umum informasi yang terkandung dalam pengumuman stock split 

mempengaruhi return saham, pengumuman stock split berpengaruh signifikan 

terhadap return saham hanya pada periode-periode tertentu. Pada tahun 2006 

pengumuman stock split berpengaruh signifikan terhadap return saham hanya 

pada periode t=0 (pada saat pengumuman). Pada tahun 2007 pengumuman 

stock split berpengaruh signifikan terhadap return saham hanya pada periode 

t-10 dan t=0 (pada saat pengumuman). Pada tahun 2008 pengumuman stock 

split berpengaruh signifikan terhadap return saham hanya pada periode t-6, 
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t=0 (pada saat pengumuman) dan t+7. Pada tahun 2009 dan 2010 tidak ada 

pengumuman stock split berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

2. Hasil analisis dengan uji beda paired sample t test pada Abnormal return 10 

hari sebelum dan 10 hari sesudah tanggal pengumuman stock 

splitmenunjukkan ada perbedaan yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa Abnormal return sebelum stock split terdapat perbedaan dengan 

Abnormal return sesudah stock split.  

3. Hasil analisis dengan uji wilcoxon signed ranks test pada TradingVolume 

Activity 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah tanggal pengumuman stock 

splitmenunjukkan ada perbedaan yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa Trading Volume Activity sebelum stock split berbeda dengan Trading 

Volume Activity sesudah stock split.  

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, dapat diberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kebijakan stock 

splitberpengaruh terhadap abnormal return, namun hanya terjadi pada hari-

hari tertentu saja berpengaruh terhadap return saham sehingga para investor 

dapat mempertimbangkan bahwa stock splitsebagai sebuah kebijakan yang 

memberikan informasi yang valid tentang prospek perusahaan. Selain itu 

investor juga sebaiknya mempertimbangkan nilai ekonomis dari kebijakan 

sehingga mengambil keputusan dengan tepat. 

2. Penelitian selanjutnya perlu melakukan pertimbangan setiap kesempatan 

investasi sebagai variabel pemoderasi. 

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menganalisis menurut 

kelompok industri perusahaan dan kelompok lain sebagai pembanding, apakah 

jenis industri juga mempengaruhi hasil analisis sehingga kesimpulan yang 

didapat akan lebih akurat. 
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