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ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini mengenai stock split. Stock split merupakan salah satu 

informasi penting yang digunakan investor berkaitan dengan pengambilan 

keputusan yang berhubungan dengan pemilihan portofolio investasi yang paling 

menguntungkan dengan tingkat resiko tertentu. Ada dua pendapat mengenai stock 

split. Pertama, stock split dinyatakan murni hanya sebagai “kosmetik”. Kedua, 

stock split dinyatakan mempunyai efek yang nyata terhadap saham. Perbedaan ini 

sering menimbulkan kontroversi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali 

apakah stock split dapat mempengaruhi likuiditas dan return saham. 

Sampel penelitian ini adalah perusahaan yang melakukan stock split 

tahun 2007-2011. Pengujian hipotesis likuiditas sebelum dan sesudah stock split 

dilakukan dengan uji beda rata-rata bid ask-spread, sedangkan pengujian hipotesis 

return saham sebelum dan sesudah stock split dilakukan dengan uji beda rata-rata 

abnormal return. 

Hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa : (1) Tidak ada 

perbedaan likuiditas sebelum dan sesudah stock split. (2) Tidak ada perbedaan 

return saham sebelum dan sesudah stock split. 

KATA KUNCI : Stock Split, Bid-Ask Spread dan Abnormal Return.   

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Ada banyak pendapat mengenai stock split, tetapi pada dasarnya 

pendapat tersebut dibedakan menjadi dua kelompok. Pertama, stock split hanya 

merupakan perubahan yang bersifat “kosmetik” yaitu investor seolah-olah 

menjadi makmur karena memegang saham lebih banyak. Kedua, stock split dapat 

mempengaruhi keuntungan pemegang saham, resiko saham dan sinyal yang 

diberikan kepada pasar. 

Dampak kebijaksanaan stock split dapat positif atau negatif. Dampak 

positif ditandai dengan banyaknya investasi yang tertarik membeli saham tersebut 

sehingga harga saham meningkat dan akhirnya tujuan perusahaan untuk 

mensejahterakan para pemegang saham tercapai. Reaksi negatif memperlihatkan 

bahwa kebijaksanaan stock split tersebut kurang menarik minat investor untuk 

bertransaksi sehingga tujuan perusahaan tidak akan tercapai 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui likuiditas sebelum dan sesudah stock split. 

2. Untuk mengetahui return saham sebelum dan sesudah stock split. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pasar Modal 

1. Pengertian pasar modal 



Menurut Jogiyanto (2010), pasar modal merupakan tempat bertemunya 

penjual dan pembeli dengan resiko untung dan rugi. Kebutuhan dana jangka 

pendek umumnya diperoleh di pasar uang (misalnya bank komersil). Pasar modal 

merupakan sarana perusahaan untuk meningkatkan kebutuhan dana jangka 

panjang dengan menjual saham atau mengeluarkan obligasi. 

 

2. Tujuan dan manfaat pasar modal 

Menurut Ridwan dan Inge  (2003) pasar modal mempunyai tujuan 

sebagai berikut : 

a) Mempercepat proses perluasan pengikutsertaan masyarakat dalam 

pemilikan saham perusahaan. 

b) Pemerataan pendapatan masyarakat melalui pemertaan pemilikan saham. 

c) Menggairahkan parsitipasi masyarakat dalam pengerahan dan 

penghimpunan dana untuk digunakan secara produktif. 

3. Jenis-jenis pasar modal 

Menurut  Jogiyanto  (2010)  jenis  pasar modal adalah sebagai berikut: 

a. Pasar Perdana (Primary Market) 

Pasar perdana merupakan tempat penawaran saham dari emiten 

(perusahaan yang menerbitkan saham) kepada investor selama waktu yang 

ditetapkan oleh emiten sebelum saham tersebut mulai diperdagangkan di 

pasar sekunder.  

  



b. Pasar Sekunder (Secondary Market) 

Pasar sekunder merupakan pasar dimana saham dan sekuritas lain 

diperjualbelikan secara luas, setelah melalui masa penjualan di pasar 

perdana. 

c. Pasar Ketiga (Third Market) 

Di Indonesia, pasar ketiga ini disebut bursa paralel. Bursa paralel 

merupakan suatu sistem perdagangan efek yang terorganisasi di luar bursa 

efek resmi, dalam bentuk pasar sekunder yang diatur dan dilaksanakan 

oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek diawasi dan dibina oleh 

badan Pengawas pasar modal. 

d. Pasar Keempat (Fourth Market) 

Pasar keempat merupakan bentuk perdagangan efek antar investor atau 

dengan kata lain pengalihan saham dari satu pemegang ke pemegang 

lainnya tanpa melalui perantara pedagang efek. 

B. Stock Split 

1. Pengertian stock split 

Stock split adalah aktifitas yang dilakukan oleh perusahaan publik untuk 

menaikkan jumlah saham yang beredar, seperti melipat gandakan jumlah saham 

dengan menukar satu saham lama dengan saham yang nilainya setengah dari 

saham yang lama (Brigham and Gapeski dalam Slamet dan Eko 2008). 

  



2. Tujuan stock split 

Bambang (2001) menyatakan tujuan pemecahan saham adalah untuk 

menempatkan suatu saham pada rentang perdagangan yang lebih populer, dengan 

harapan menarik lebih banyak pembeli. Jogiyanto (2010) mengemukakan bahwa 

perusahaan melakukan stock split supaya harga sahamnya tidak terlalu tinggi. 

C. Likuiditas 

1. Pengertian Likuiditas 

Likuiditas adalah suatu aset menunjukkan seberapa cepat asset tersebut 

dapat dikonversi menjadi uang kas. Semakin cepat aset tersebut dapat berubah 

menjadi uang kas maka semakin tinggi likuiditasnya. Saham yang mudah 

diperjualbelikan dalam jangka waktu yang relatif singkat akan diminati oleh oleh 

banyak orang. Agar mudah untuk diperjualbelikan, saham tersebut harus memiliki 

daya tarik tersendiri seperti harga yang murah dan biaya yang relatif rendah 

(Jogiyanto, 2010). 

D. Return saham 

1. Pengertian return saham 

Return saham adalah tingkat keuntungan yang akan dinikmati oleh 

investor atas suatu investasi yang dilakukannya. Sedangkan abnormal return atau 

excess return merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi 

terhadap return normal. Return normal merupakan return ekspektasian (return 

yang diharapkan oleh investor). Dengan demikian abnormal return adalah selisih 

antara return yang sesungguhnya terjadi dengan return ekspektasi (Jogiyanto, 

2010). 



METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan studi peristiwa (event study), yaitu suatu  

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

informasinya dipublikasikan sebagai pengumuman. 

Tujuan dari penggunaan metode event study adalah untuk mengetahui 

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

terdapat perbedaan keadaan sebelum dan sesudah event terjadi (Jogiyanto 2010). 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia, yaitu perusahaan yang melakukan stock split pada tahun 2007-

2011. Penentuan sampel dilakukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan 

dengan mengunakan kriteria tertentu. Adapun kriteria itu sebagai berikut : 

1) Perusahaan tercatat di Bursa Efek Jakarta 5 hari sebelum dan 5 hari bursa 

sesudah pelaksanaan stock split dan melakukan perdagangan aktif selama 

periode pengamatan (kriteria saham aktif yaitu saham yang memiliki 

frekuensi perdagangan saham dalam 3 bulan sebanyak 75 kali). 

2) Perusahaan tidak mengeluarkan kebijakan lain selain stock split, seperti 

bonus share, stock deviden, right issue. 

3) Perusahaan yang datanya tersedia lengkap. 

C. Data dan Sumber Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. 

Jenis data sekunder dalam penelitian ini mencakup : 



1) Data nama perusahaan yang berasal dari Indonesian Capital Market 

Directory tahun 2007-2011. 

2) Tanggal penggumuman stock split setiap perusahaan yang menjadi 

sampel  yang berasal dari JSX Statistic tahun 2007-2011. 

3) Data yang diperlukan untuk pengujian likuiditas (bid-ask spread) sebagai 

berikut : 

a. Harga penawaran jual (ask price) terendah saham harian untuk 

tiap sampel mulai 5 hari sebelum sampai 5 hari sesudah stock 

split. 

b. Harga penawaran beli (bid price) tertinggi saham harian harian 

untuk tiap sampel mulai 5 hari sebelum sampai 5 hari sesudah 

stock split. 

D. Definisi Operasional 

1. Variabel Independen : Stock Split  

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

per lembar saham baru adalah 1/n dari harga sebelumnya. Dengan demikian 

sebenarnya stock split tidak menambah nilai dari perusahaan.  

2. Variabel Dependen : Likuiditas (Bid-ask spread) dan Return (Abnormal         

Return)  

a. Likuiditas (Bid-ask spread) 

Likuiditas merupakan salah satu motivasi manajemen untuk melakukan 

perdagangan saham. Likuiditas saham dalam penelitian ini diukur dengan bid-ask 

spread. Periode pengujian (event windouws) yang digunakan 10 hari bursa, yaitu 



5 hari bursa sebelum stock split dan 5 hari sesudah stock split yang bergantung 

pada event date (tanggal pelaksanaan stock split yaitu tanggal tercatat di BEI) dari 

masing-masing sampel. 

Harga saham yang lebih rendah setelah dilakukan stock split menyebabkan 

pertemuan antara harga penawaran dan harga permintaan lebih besar. Hal ini 

mengakibatkan perbedaan antara besarnya harga penawarn dan harga permintaan 

saham (bid-ask spread) semakin kecil. Untuk menghitung bid-ask spread masing-

masing sampel dengan rumus : 

 

 

Kemudian dihitung rata-rata bid-ask spread untuk seluruh sampel sebelum dan 

sesudah stock split. 

Rata-rata bid-ask spread sebelum pengumuman : 

SPt sebelum = 
∑      

    

 
 

Rata-rata bid-ask spread setelah pengumuman : 

SPt sesudah = 
∑      

    

 
 

Notasi : 

SPj,t = presentase spread dari perusahaan j pada waktu t 

Apj,t = harga penawaran terendah saham j (ask) pada waktu t 

SPj,t =
           

                
 



BPj,t = harga permintaan tertingggi saham j (bid) pada waktu t  

SPt = rata-rata spread seluruh sampel pada hari t (Jogiyanto, 2010). 

b. Return (Abnormal Return)  

Return merupakan keuntungan yang diperoleh investor atas apa yang 

telah diinvestasikan. Besarnya return saham dapat terlihat dari adanya abnormal 

return yang diperoleh investor berkaitan dengan adanya peristiwa stock split. 

Abnormal return merupakan sesilih dari expected return dengan actual return 

(AR = Rij-ER), sedangkan actual return adalah selisih antara harga sekarang 

dengan harga sebelumnya secara relatif. Kemudian dihitung besarnya rata-rata 

abnormal return saham sebelum dan sesudah stock split. 

Perhitungan abnormal return penelitian ini menggunakan model yang 

disesuaikan pasar, yaitu market adjusted model. Abnormal return merupakan 

selisih antara tingkat keuntungan yang sebenarnya (actual return) dengan tingkat 

keuntungan yang diharapkan (expected return). 

Adapun rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah market 

adjusted model,  dengan cara menghitung abnormal return yaitu sebagai berikut : 

 

Notasi : 

ARij = abnormal return saham i sampai pada hari ke j 

Rij = actual retun saham i sampai pada hari ke j 

ARij  = Rij-ER 



ER = expected return pasar pada hari ke j (Jogiyanto, 2010). 

Untuk menghitung abnormal return dilakukan langkah-langkah sebagai 

berikut :  

a. Menghitung actual return 

Menghitung actual return untuk mengetahui perbandingan harga saham 

hari ini dengan harga saham pada hari sebelumnya dengan menggunakan 

persamaan sebagai berikut : 

Notasi : 

    = return saham i pada waktu t 

    = harga saham i pada waktu t 

      = harga saham i pada waktu t-1 (Jogiyanto, 2010). 

b. Menghitung expected return: 

Expected return dihitung dengan menggunakan indeks pasar karena 

menurut market adjusted model penduga terbaik untuk mengestimasi 

return suatu sekuritas adalah indeks pasar pada saat hari itu. Maka 

dengan model ini tidak perlu menggunakan estimation period karena 

return efek yang diestimasi sama dengan return indeks pasar (Jogiyanto, 

2010). Indeks pasar yang digunakan adalah IHSG. Maka untuk 

menghitung expected return digunakan rumus sebagai berikut : 

 

 

 

 

Rit = 
          

     
 

ER = 
             

       
 



Notasi : 

ER   = Expected return 

IHSGt   = Indeks Harga Saham Gabungan pada hari ke t 

IHSGt-1  = Indeks Harga Saham Gabungan pada hari ke t-1  

E. Metode Analisis Data 

1. Teknik Analisis Data 

a. Uji statistik  

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan program SPSS versi 17.00 

selain itu juga dilakukan studi pustaka yang sesuai.  

b. Uji hipotesa  

1. Untuk menguji 

H1 : Tidak ada perbedaan likuiditas sebelum dan sesudah stock 

split.  

 

H2 : Tidak ada perbedaan return saham sebelum dan sesudah stock 

split. 

 

Menggunakan uji parametrik untuk data yang berdistribusi 

normal, yaitu paired sample t-test. Sedangkan untuk data yang 

berdistribusi tidak normal menggunakan uji nonparametrik, yaitu 

wilcoxon sing ranx test. Uji distribusi data untuk normalitas data 

menggunakan kolmogorof smirnov test. Taraf signifikansi yang 

digunakan sebesar 5%.  

Dasar pengambilan keputusan untuk menentukan normalitas data 

sebagai berikut : 



1) Jika probabilitas (Asymp.Sig) < 0,05 maka data berdistribusi tidak 

normal. 

2) Jika probabilitas (Asymp.Sig) > 0,05 maka data  berdistribusi 

normal 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Kesimpulan  

1. Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji beda Wilcoxon Signed Rank 

Test rata-rata likuiditas sebelum dan sesudah stock split diperoleh Ho 

diterima dan Ha ditolak, artinya bahwa tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara rata-rata likuiditas sebelum dan sesudah stock split. 

2. Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji beda Wilcoxon Signed Rank 

Test rata-rata return saham sebelum dan sesudah stock split diperoleh Ho 

diterima dan Ha ditolak, artinya bahwa tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara rata-rata return saham sebelum dan sesudah stock split. 

B. Keterbatasan Penelitian 

1. Keterbatasan penelitian ini hanya meneliti dari tahun 2007 – 2011 

2. Keterbatasan penelitian ini hanya mengobservasi 5 hari sebelum dan 5 hari 

sesudah stock split. 

3. Keterbatasan penelitian ini tidak ada penggolongan perusahaan.  

  



C. Saran 

1. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar melihat pengaruh secara 

lebih terperinci terhadap sampel penelitian. Artinya bahwa pengaruh stock 

split dapat diuraikan menjadi beberapa sampel sesuai dengan 

penggolongan berdasarkan industri, ukuran perusahaan dan lain-lain. 

2. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti dapat melihat pengaruh stock split 

terhadap jumlah pemegang saham baik institusional maupun individual. 

3. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambah periode observasi untuk 

mendapatkan hasil yang sempurna. 

4. Untuk emiten sebaiknya melihat reaksi pasar terhadap abnormal return 

disekitar tanggal pengumuman stock split, dengan melihat kandungan 

informasi yang nantinya akan diinterpretasikan oleh investor untuk 

memprediksikan resiko yang mungkin timbul akibat pengumuman stock 

split. 
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