
ANALISIS PERBEDAAN TRADING VOLUME ACTIVITY DAN 

ABNORMAL RETURN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PERISTIWA 

STOCK SPLIT PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA 

EFEK INDONESIA TAHUN 2013-2017 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada 

Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Oleh: 

DINDA AYU WULANSARI 

B 100 160 096 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2019 



i 



ii 



iii 



1 

ANALISIS PERBEDAAN TRADING VOLUME ACTIVITY DAN ABNORMAL RETURN 

SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PERISTIWA STOCK SPLIT PADA PERUSAHAAN 

YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013-2017 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pada Trading Volume Activity 

dan Abnormal Return saham sebelum dan sesudah Stock Spit di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013-2017. Penelitian event study ini menggunakan periode 

pengamatan 5 hari sebelum peristiwa dan 5 hari setelah peristiwa. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder berupa data harian harga saham, data harian perusahaan 

yang listing di Bursa Efek Indonesia, data harian volume perdagangan, serta data 

harian volume saham yang beredar dari perusahaan-perusahaan sampel yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengambilan sampel menggunakan teknik 

pusposive sampling method. Penghitungan expected return menggunakan metode 

Market Adjusted Model. Pengujian terhadap hipotesis menggunakan uji beda non-

parametic t-test wilcoxon dan uji paired sample t test. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara trading volume activity sebelum 

dan sesudah stock split pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2013-2017. Sedangkan untuk abnormal return saham terdapat perbedaan signifikan 

antara sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman stock splt. 

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

Abstract 

This study aims to analyze differences in Trading Volume Activity and Abnormal 

Stock Returns before and after Stock Spit on the Indonesia Stock Exchange in 2013-

2017. This event study study uses the observation period 5 days before the event and 

5 days after the event.This study uses secondary data in the form of daily stock price 

data, daily company data listing on the Indonesia Stock Exchange, daily trading 

volume data, and daily data on the volume of outstanding shares of sample 

companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Sampling uses the pusposive 

sampling method. Calculation of expected return using the Market Adjusted Model 

method. Testing of the hypothesis uses a non-parametic t-test Wilcoxon different test 

and paired sample t test. The results showed that there were no significant 

differences between trading volume activity before and after the stock split in 

companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2013-2017. While for 

abnormal stock returns there are significant differences between before and after the 

event of the stock splt announcement. 

Keywords: abnormal return saham, stock split, trading volume activity. 

1. PENDAHULUAN

Salah satu cara perusahaan berkembang untuk mendapatkan dana adalah dengan menawarkan 

saham kepada publik (go public). Karena dengan menawarkan saham-saham kepada publik, 
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perusahaan yang sedang berkembang dapat mempublikasikan laporan keuangan pada Bursa Efek 

Indonesia (BEI), dengan demikian investor dapat melihat dan tertarik untuk membeli saham 

perusahaan tersebut. Dengan banyaknya transaksi investor yang tertarik untuk membeli saham 

maka likuiditas perdagangan akan meningkat. Sebelum melakukan investasi dalam surat 

berharga, seorang investor tentunya telah memperhitungkan secara seksama prospek perusahaan 

dimasa yang akan datang dan return saham yang akan diperoleh. Ekspektasi dari para investor 

terhadap investasinya adalah memperoleh return (tingkat pengembalian) yang sebesar-besarnya 

dengan risiko seminimum mungkin. 

Menurut Lestari dan Sudaryono (2008) dalam pasar modal banyak informasi yang dapat 

diperoleh investor baik yang tersedia di publik maupun informasi pribadi (private). Informasi ini 

sangat bermanfaat bagi para investor dan calon investor untuk menanamkan modalnya. Salah 

satu informasi publik adalah adanya pengumuman pemecahan saham atau stock split. Publikasi 

stock split merupakan informasi penting bagi investor maupun calon investor. Informasi yang 

diperoleh dari perusahaan yang melakukan stock split dapat digunakan oleh para investor untuk 

bahan pertimbangan dalam penyusunan portofolionya, sedangkan untuk calon investor dapat 

menggunakannya untuk mempertimbangkan keputusan apakah akan membeli atau tidak 

membeli saham guna memperoleh keuntungan yang opimal dan risiko serendah-rendahnya di 

masa yang akan datang. Stock split juga merupakan salah satu cara yang digunakan oleh emiten 

untuk menjaga saham tetap berada pada kisaran perdagangan yang maksimal, sehingga para 

calon investor tetap memiliki daya beli terhadap saham tersebut (Muharam, 2009). Marwata 

(2001) yang meneliti stock split berdasarkan signaling theory menyatakan bahwa pemecahan 

saham berisi informasi yang ditujukan kepada investor mengenai prospek peningkatan return 

masa yang akan datang. Peningkatan return tersebut diprediksikan sebagai sinyal mengenai laba 

jangka pendek dan jangka panjang. Karena pengumuman stock split dianggap sebagai sinyal 

yang diberikan oleh manajer kepada publik bahwa perusahaan memiliki prospek bagus di masa 

depan. Selain return saham, likuiditas saham juga menjadi tujuan stock split.  

Volume perdagangan saham merupakan indikator yang digunakan untuk melihat reaksi 

pasar terhadap peristiwa atau informasi yang berhubungan dengan suatu saham. Perubahan 

volume perdagangan diukur dengan Trading Volume Activity (TVA). Besar kecilnya perubahan 

rata-rata TVA antara sebelum dan sesudah pemecahan saham merupakan ukuran besar kecilnya 

akibat yang ditimbulkan oleh adanya pemecahan saham terhadap volume perdagangan saham. 
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Cepat lambatnya saham yang dapat diperjualbelikan tercermin pada likuiditas saham. Abnormal 

return merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap return normal 

(Jogiyanto, 2003). Apabila abnormal return positif maka actual atau return yang sesungguhnya 

lebih besar dari return yang diharapkan investor. Hal ini yang menyebabkan para investor 

tertarik melakukan transaksi di pasar saham dengan harapan medapatkan suatu keuntungan di 

atas normal, akan tetapi jika sebaliknya maka pasar akan bereaksi negatif. Penelitian ini akan 

menguji reaksi pasar pada periode pengamatan (event 

period/event window) lima hari kerja bursa saham sebelum dan lima hari kerja bursa saham 

setelah peristiwa stock split. 

2. METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang melakukan corporate action yaitu 

pemecahan saham (stock split) yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2013 sampai 2017. 

Jumlah sampel perusahaan sebanyak 34 perusahaan. Dalam penelitian ini, sampel ditentukan 

dengan metode purposive sampling, yaitu metode penentuan sampel berdasarkan kriteria-kriteria 

tertentu. Beberapa kriteria pemilihan sampel adalah sebagai berikut : 

a. Perusahaan-perusahaan go public yang melakukan stock split pada tahun 2013-2017 dengan

mencantuman nama perusahaan, tanggal pemecahan saham, dan split factor.

b. Perusahaan melakukan stock split dengan jenis split up dan tidak melakukan split

down/reverse stock split.

c. Tidak melakukan corporate actiom lainnya seperti stock deviden (deviden saham), right issue,

bonus share (saham bonus) atau pengumuman perusahaan yang bersifat strategis yang secara

langsung dapat mempengaruhi likuiditas saham pada waktu pengumuman stock split atau

pada periode sekitar pengumuman stock split.

d. Perusahaan yang diteliti selama pengamatan adalah perusahaan yang memiliki data lengkap

yang dibutuhkan dalam penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, 

yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data sekunder 

yang terdapat didalam laporan keuangan. 



4 

2.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah proses pengumpulan, penyajian, peringkasan berbagai 

karakteristik data untuk memberikan gambaran yang dilihat dari nilai rata–rata, standar deviasi, 

nilai maksimum dan nilai minimum. 

Adapun tahap-tahap dalam pengujian sebagai berikut :  

a) Mengidentifikasi tanggal publikasi pemecahan saham, tanggal publikasi yang dimaksud

adalah tanggal pencatatan di BEI ketika saham sudah dapat diperdagangkan. Hal ini dilakukan

untuk mempermudah penetapan hari ke 0 sebagai hari peristiwa terjadinya pemecahan saham.

b) Menentukan event periode, yaitu periode waktu disekitar event time (ketika event benar–

benar terjadi). Event periode yang dipilih dalam penelitian ini adalah selama 11 hari, yaitu 5

hari sebelum pemecahan saham, saat terjadi stock split dan 5 hari setelah pemecahan saham.

Penentuan event window ini mengacu pada penelitian Janiantari dan I Dewa Nyoman Badera

(2014), Irmayani dan Ni Luh Putu Wiagustini (2015), Budatama dan Ni Kt. Lely (2014) dan

Damayanti dkk (2014)

c) Membuat perbandingan secara statistik rata-rata dari masing–masing variabel penelitian

seperti TVA (Trading Volume Activity) dan mengukur abnormal return.

2.2 Uji Normalitas 

Dalam penelitian untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu 

dengan uji normalitas. Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov-

Smirnov (K-S) dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi 

normal jika signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05. Pedoman pengambilan keputusan dalam 

uji normalitas data dengan menggunakan kolmogorov-smirnov yaitu: 

a).  Jika p value > 0,05 maka data berdistribusi normal 

b). Jika p value < 0,05 maka data berdistribusi tidak normal 

Jika data berdistribusi normal, maka uji beda yang digunakan statistik parametrik uji t untuk 

data berpasangan (paired sample t-test). Jika data tidak 

berdistribusi normal, maka digunakan uji non parametrik yaitu Wilcoxon 

Signed Rank Test. 



5 

2.3  Uji Beda 

Uji beda dilakukan untuk membuktikan apakah pemecahan saham mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap Trading Volume Activity dan Abnormal return pada sebelum dan 

sesudah pemecahan saham. 

a) Paired Sample t Test

Paired Sample t Test digunakan jika data berdistribusi secara normal. Dasar pengambilan 

keputusan adalah berdasar nilai probabilitas sebagai berikut : 

 Jika probabilitas > 0,05 maka Ha ditolak

 Jika probabilitas ≤ 0,05 maka Ha diterima

b) Wilcoxon Signed Ranks Test

Apabila data berdistribusi tidak normal maka pengujian dilakukan dengan menggunakan 

pengujian non-parametik yaitu uji wilcoxon signed ranks test. Dasar pengambilan keputusan 

adalah sebagaiberikut : 

 Jika probabilitas > 0,05 maka Ha ditolak

 Jika probabilitas ≤ 0,05 maka Ha diterima

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Perbedaan Trading Volume Activity Sebelum dan Sesudah Peristiwa Stock Split 

pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017 

Berdasarkan pengujian hipotesis pertama, diperoleh hasil bahwa tingkat signifikansi hasil 

pengujian sebesar 0,505 lebih besar dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan yakni 0,05 , 

sehingga hipotesis 1 (H1) ditolak. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara trading volume activity sebelum dan sesudah stock split pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. 

Hal ini menandakan bahwa investor di Indonesia tidak memberikan feedback yang cepat 

terhadap informasi yang diterimanya atau investor menganggap bahwa peristiwa stock split 

bukanlah good news, sehingga tidak terjadi perbedaan yang signifikan pada periode sebelum dan 
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sesudah peristiwa stock split. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Hernoyo (2013) 

yang melakukan penelitian tentang pegaruh stock split announcement tehadap volume 

perdagangan dan return. Hasil penelitian menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan antara 

trading volume activity periode sebelum dan sesudah stock split. Hasil penelitian ini juga sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan  oleh Lasmanah dan Bagja (2014), Irmayani dan Wiagustini 

(2015), Situmorang dan Mahfud (2016), Tantia dan Sebastian (2012) 

3.2 Analisis Perbedaan Abnormal Return Saham Sebelum dan Sesudah Peristiwa Stock Split 

pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017 

Berdasarkan pengujian hipotesis 2, diperoleh hasil bahwa tingkat signifikansi hasil 

pengujian sebesar 0,017 lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan yakni 0,05 

(5%)  sehingga hipotesis 2 (H2) diterima. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return saham sebelum dan sesudah 

peristiwa pengumuman stock split pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2013-2017 atau dengan kata lain pasar modal bereaksi terhadap peristiwa stocksplit. Hal tersebut 

menandakan adanya abnormal return saham yang signifikan di sekitar perngumuman stock split 

disebabkan karena informasi yang dibutuhkan bagi pasar yaitu informasi stock split cukup 

bermakna bagi pasar serta mendapatkan reaksi dari pasar, sehingga pasar bereaksi secara 

signifikan. 

Munculnya abnormal return saham negatif yang signifikan sebelum pengumuman stock 

split mengindikasikan adanya kebocoran informasi, dimana investor sudah mengetahui terlebih 

dahuu adanya rumor tentang pengumuman stock split tersebut, sehingga menyebabkan harga 

saham turun. Sedangkan menurunnya abnormal return yang signifikan setelah pengumuman 

mengindikasikan bahwa informasi yang terdapat pada pengumuman stock split mengandung 
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berita buruk, oleh karena itu investor merespon pengumuman stock split ini sebagai informasi 

negatif dan menjual sahamnya, sehingga mengakibatkan harga saham turun dan pada akhirnya 

menurunkan return saham. Abnormal return merupakan selisih antara return aktual dan return 

yang diharapkan (expected return) yang dapat terjadi sebelum informasi resmi diterbitkan atau 

telah terjadi kebocoran informasi (leakage of information)  sesudah informasi resmi diterbitkan. 

Abnormal return terjadi setiap hari pada setiap jenis saham, yaitu selisih antara return aktual dan 

return yang diharapkan (expected return) yang dihitung secara harian sehingga dapat diketahui 

pada hari ke berapa reaksi paling kuat terjadi pada masing-masing jenis saham. Kebocoran 

informasi yang mengakibatkan abnormal return muncul pada masa sebelum suatu peristiwa 

terjadi juga dapat dilihat. 

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka 

peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

1 Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada periode sebelum dan sesudah peristiwa stock 

split. Hasil uji wilcoxon (non-parametic test) menunjukkan tidak adanya perbedaan yang 

signifikan pada trading volume activity pada periode sebelum dan sesudah peristiwa, hal ini 

berarti hasil hipotesis penelitian ini ditolak. 

2 Dari hasil uji beda dengan menggunakan non-parametic test (paired t test) menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan signifikan pada nilai abnormal return saham periode sebelum dan 

sesudah peristiwa stock split, yang berarti hasil hipotesis penelitian ini diterima. Hal tersebut 

menandakan dengan adanya abnormal return saham yang signifikan di sekitar perngumuman 
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stock split disebabkan karena informasi stock split cukup bermakna bagi pasar dan 

mendapatkan reaksi dari pasar, sehingga pasar bereaksi secara signifikan.

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, dapat diberikan beberapa saran yaitu: 

Bagi investor dan calon investor yang akan berinvestasi, hendaknya dalam mengambil 

keputusan tidak hanya melihat peristiwa pengumuman stock split saja, namun harus cermat 

memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi harga saham. Sehingga informasi 

yang sudah diperoleh dapat digunakan dalam mempertimbangan tindakan yang akan diambil di 

waktu yang akan datang. 

Bagi investor dan calon investor juga diharapkan untuk tidak terlalu cemas dan terpengaruh 

terhadap peristiwa stock split ini, karena mungkin saja hal ini akan dimanfaatkan oleh investor 

lain dalam mengambil keuntungan tersendiri. Tentu saja, para pelaku pasar juga dituntut untuk 

memiliki kepekaan dan berhati-hati dalam menimbang relevansi antara peristiwa dengan 

pergerakan harga saham di bursa. 

Bagi penelitian mendatang dari beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, sebaiknya 

peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti fenomena stock split dapat dilakukan 

wawancara dengan praktisi pasar modal agar menambahkan variabel primer dengan tujuan 

memperoleh informasi yang lebih banyak dan akurat seputar stock split. Selain itu, dapat 

dilakukan kunjungan secara langsung ke perusahaan yang melakukan corporate action stock 

split tersebut. 
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