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ABSTRAK 
 
 

Trisnawati. “Analisis Perbedaan Harga Saham Sebelum dan Sesudah 
Pengumuman Stock Split (Studi pada Perusahaan Sektor Perdagangan yang 
Terdaftar di BEI Periode 2010-2016)”. Skripsi. Manajemen. Fakultas Ekonomi, 
Universitas Muhammadiyah Purworejo. 2017 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan harga saham sebelum 
dan sesudah pengumuman stock split pada perusahaan publik sektor perdagangan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Harga saham diukur dengan abnormal 
return.  

Populasi penelitian adalah semua perusahaan sektor perdagangan yang 
melakukan pengumuman stock split yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2010-2016 yaitu sebanyak 18 perusahaan. Sampel diambil dengan metode 
purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 11 perusahaan. Data diperoleh 
dengan menggunakan metode dokumentasi corporate action. Analisis data 
menggunakan uji beda melalui program SPSS. 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan rata-rata abnormal return 
kumulatif yang signifikan sebelum dan sesudah pengumuman stock split. Adanya 
perbedaan rata-rata abnormal return kumulatif menunjukkan bahwa pasar 
bereaksi dengan pengumuman stock split. 

 

Kata kunci : Stock split, harga saham, abnormal return 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pasar modal di Indonesia dewasa ini mengalami perkembangan cukup 

pesat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) serta banyak masyarakat yang terjun kepasar 

modal. Pasar modal merupakan sarana perusahaan untuk meningkatkan 

kebutuhan dana jangka panjang dengan menjual saham atau mengeluarkan 

obligasi (Hartono, 2016:29).  

Pasar modal dapat digunakan sebagai sarana tidak langsung pengukur 

kualitas manajemen. Pasar modal juga mempunyai fungsi sarana alokasi 

dana dari pemberi pinjaman ke peminjam. Alokasi dana yang produktif 

terjadi jika individu mempunyai kelebihan dana dapat meminjamkan ke 

individu lain yang lebih produktif yang membutuhkan dana. Sebagai 

akibatnya, peminjam dan pemberi pinjaman akan lebih diuntungkan 

dibandingkan jika pasar modal tidak ada (Hartono, 2016:30). 

Untuk menarik pembeli dan penjual untuk berpartisipasi, pasar modal 

harus bersifat likuid dan efisien. Suatu pasar modal dikatakan likuid jika 

penjual dapat menjual dan pembeli dapat membeli surat-surat berharga 

dengan cepat. Pasar modal dikatakan efisien jika harga dari surat-surat 

berharga mencerminkan nilai perusahaan secara akurat. Jika pasar modal 

sifatnya efisien, harga dari surat berharga juga mencerminkan penilaian dari 
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investor terhadap prospek laba perusahaan dimasa mendatang serta kualitas 

dari manajemennya (Hartono, 2016:30). 

Informasi yang relevan sangat dibutuhkan dalam kegiatan 

perdagangan pasar modal. Salah satu informasi yang harus diperhatikan 

oleh investor dalam berinvestasi di pasar modal adalah pengumuman 

mengenai corporate action. Corporate action merupakan aktivitas emiten 

yang berpengaruh terhadap jumlah saham yang beredar dan berpengaruh 

terhadap harga saham di pasar (Darmaji dan Fakhrudin, 2012:139). 

Corporate action merupakan berita yang umumnya menyedot perhatian 

pihak-pihak yang terkait  di pasar modal, khususnya para pemegang saham. 

Keputusan untuk melakukan corporate action dilakukan emiten dalam 

rangka memenuhi tujuan-tujuan tertentu, seperti meningkatkan modal 

perusahaan, meningkatkan likuiditas perdagangan saham atau tujuan-tujuan 

perusahaan lainnya. Umumnya corporate action memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kepentingan pemegang saham, karena corporate action 

yang dilakukan emiten akan berpengaruh terhadap jumlah saham yang 

beredar, komposisi kepemilikan saham, jumlah saham yang akan dipegang 

oleh pemegang saham, serta pengaruhnya terhadap pergerakan  harga saham 

(Darmaji dan Fakhrudin, 2012:140). 

Pengertian corporate action umumnya mengacu pada aktivitas 

penerbitan rights, pemecahan saham (stock split), saham bonus dan 

pembagian dividen baik dalam bentuk dividen saham (stock dividen) 

maupun dividen tunai (cash dividen). Selain jenis tersebut terdapat jenis 
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corporate action lainnya, seperti penawaran perdana (initial publik offering-

IPO) dan additional listing, seperti penempatan langsung (private 

placement, konversi saham baik dari waran, rights maupun obligasi. 

Perbedaan dengan kelompok sebelumnya adalah bahwa kelompok kedua, 

corporate action jenis tersebut tidak berpengaruh terhadap harga saham 

yang terjadi di pasar (Darmaji dan Fakhrudin, 2012:139-140). 

Harga saham merupakan harga yang terjadi di bursa pada waktu 

tertentu. Harga saham bisa berubah naik atau turun dalam waktu yang 

begitu cepat (Darmadji dan Fakhrudin, 2012:102). Harga saham dapat 

berubah dalam hitungan menit bahkan dapat berubah dalam hitungan detik. 

Menurut Hartono (2016:589) ada beberapa pengumuman yang dapat 

mempengaruhi harga saham, salah satunya adalah pengumuman-

pengumuman pendanaan yang berupa pengumuman pemecahan saham 

(stock split). Dalam riset ini harga saham diukur dengan abnormal return. 

Berdasarkan pengujian efisiensi pasar pengumuman yang mempunyai 

kandungan informasi akan memberikan abnormal return kepada pasar 

(Hartono, 2016:624). 

Menurut Khomsiyah dan Sulistiyo dalam Fahmi (2013:126) stock split 

adalah perubahan nilai nominal perlembar saham dan menambah jumlah 

saham yang beredar sesuai dengan faktor pemecahan (splits factors). 

Pemecahan saham tersebut tidak akan mengakibatkan perubahan jumlah 

modal dan tidak mempengaruhi aliran kas perusahaan. Karena keputusan 

pemecahan saham jika dilihat dari total keseluruhan dana yang dimiliki 
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tidak akan mengalami perubahan hanya nilainya saja yang dibuat lebih 

kecil.  

Alasan-alasan perusahaan melakukan stock split supaya harga 

sahamnya tidak terlalu tinggi, sehingga dengan harga saham yang tidak 

terlalu tinggi, akan meningkatkan likuiditas perdagangannnya (Hartono, 

2016:630-632). Peristiwa stock split juga dianggap sebagai sinyal yang 

positif karena manajer perusahaan akan menyampaikan prospek masa depan 

yang baik dari perusahaan ke publik yang belum mengetahuinya. Alasan 

sinyal ini didukung dengan kenyataan bahwa perusahaan yang melakukan 

stock split merupakan perusahaan yang mempunyai kinerja yang baik. 

Salah satu tujuan keputusan stock split bagi pihak manajemen 

perusahaan adalah untuk menampung aspirasi publik agar dimilikinya harga 

saham yang representatif atau terjangkau untuk dibeli. Bagi publik, ketika 

harga saham dianggap terlalu tinggi maka keinginan untuk memiliki saham 

tersebut menjadi sulit, kesulitan tersebut menyebabkan reaksi pasar dalam 

menanggapi saham menjadi berbeda, dalam artian saham tersebut nilai 

kinerja keuangannya baik namun tidak memungkinkan untuk menjadi salah 

satu pemilik saham (Fahmi, 2013:129-130).  

Jumlah perusahaan persektoral yang melakukan pemecahan saham 

(stock split) yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010 sampai 

2016 dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini: 
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Tabel 1 
Jumlah perusahaan persektoral yang melakukan  

stock split periode 2010-2016 
Sektor Jumlah Perusahaan 
Mining 4 

Property  9 
Trade  18 

Consumer  11 
Basic Industry 16 

Finance  12 
Agriculture  2 

Miscellanious Industry 12 
Infrastructure  5 

Jumlah 89 
Sumber : KSEI, data diolah (2010-2016) 

Tabel 1 menunjukkan bahwa selama periode tahun 2010 hingga 2016 

sektor agriculture merupakan sektor yang perusahaannya paling sedikit 

melakukan stock split yaitu sebanyak 2 perusahaan. Sedangkan sektor yang 

paling banyak melakukan stock split adalah sektor trade yaitu sebanyak 18 

perusahaan. 

Pada awal tahun 2016 indeks sektoral dengan kenaikan paling tajam 

adalah indeks sektor perdagangan/jasa yang menguat 1,21%. Perusahaan 

perdagangan alat berat PT United Tractors Tbk (UNTR) adalah pendorong 

utama sektor tersebut dengan kenaikan 1,99%. Penguatan sektor 

perdagangan sektor jasa juga ditopang oleh kenaikan harga saham 

perusahaan media seperti PT Media Nusantara Citra Tbk (MNC) yang naik 

2,27% dan PT Surya Citra Media Tbk (SCMA) yang menguat 0,92% 

(market.bisnis.com).  

Beberapa perusahaan sektor perdagangan yang melakukan stock split 

diantaranya adalah Intraco Penta (INTA) yang melakukan stock split pada 
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tanggal 6 Juni 2011 dan diketahui bahwa rata-rata harga saham sebelum 

stock split adalah Rp 771 dan setelah stock split Rp 742. Penurunan harga 

tersebut disebabkan karena ada informasi lain lebih bernilai sehingga pasar 

merespon negatif penggumuman stock split tersebut. 

Perusahaan lain yang melakukan stock split adalah Sumber Energi 

Andalan (ITMA), yang melakukan stock split pada tanggal 13 September 

2016, dan diketahui bahwa rata-rata harga saham sebelum stock split adalah 

Rp 1152 dan setelah stock split adalah Rp 1330. Kenaikan harga saham 

disebabkan karena investor menganggap pengumuman stock split sebagai 

sinyal positif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 

Tabel 2 
Rata-rata harga saham untuk masing-masing perusahaan sektor 

perdagangan yang melakukan stock split 
Nama  

Perusahaan  
Sample 

Rata-rata harga saham 
Sebelum stock split  

(t-5 sampai t-1) 
Setelah stock split 
(t+5 sampai t+1) 

TURI 572 572 
INTA 771 742 
JTPE 225 219 

HERO 2493 5556 
MDRN 571 632 
SCMA 1855 1855 
ACES 644 680 
AMRT 611 626 
CMPP 902 196 
TIRA 144 187 
ITMA 1152 1330 

Sumber : Yahoofinance (data diolah, 2017) 
 
Tabel 2 menunjukkan bahwa tidak semua rata-rata harga saham 

setelah stock split lebih rendah dari pada sebelum stock split. Rata-rata 

harga saham tersebut diambil dari t-5 (5 hari sebelum peristiwa) sampai 

dengan t-1 (1 hari sebelum peristiwa) untuk rata-rata harga saham sebelum 
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stock split dan t+1 (1 hari sesudah peristiwa) sampai t+5 (5 hari sesudah 

peristiwa) untuk rata-rata harga saham sesudah stock split.  

Secara umum, fakta diatas merupakan research gap dalam penelitian 

ini.  Research gap tersebut dapat diangkat dan dianalisis untuk mengetahui 

kebenaran dari permasahan tersebut. Oleh karena itu penulis melakukan 

penelitian dengan judul “ Analisis Perbedaan Harga Saham Sebelum dan 

Sesudah Pengumuman Stock Split (Studi pada Perusahaan Sektor 

Perdagangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2016) “. 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat 

diidentifikasi masalah penelitian ini bahwa alasan perusahaan untuk 

melakukan stock split sebagian besar supaya harga sahamnya tidak terlalu 

tinggi, adanya stock split diharapkan harga saham menjadi lebih terjangkau 

untuk dibeli investor.  Namun pada kenyataannya setelah stock split terdapat 

perusahaan yang harga harga sahamnya justru lebih tinggi dibandingkan 

sebelum stock split. Hal ini menarik untuk diteliti apakah aksi korporasi ini 

mempengaruhi return saham yang akan diterima para pemegang saham. 

C. Batasan Masalah 

Agar permasalahan yang diteliti tidak meluas, maka peneliti 

membatasi permasalahan sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang diteliti merupakan perusahaan pada sektor 

perdagangan yang melakukan pengumuman stock split yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2016. 
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2. Perusahaan yang melakukan stock split tidak melakukan aksi korporasi 

lain di jendela peristiwa stock split. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan 

masalah penelitian ini yaitu apakah terdapat perbedaan rata-rata abnormal 

return kumulatif yang signifikan sebelum dan sesudah pengumuman stock 

split? 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan 

perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk menganalisis perbedaan rata-rata abnormal return 

kumulatif sebelum dan sesudah pengumuman stock split. 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat secara teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Dilihat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi sumbangan pemikiran untuk menambah pengetahuan dan 

pengalaman mengenai dampak pengumuman stock split terhadap harga 

saham. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat dipergunakan 

oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan baik digunakan sebagai 

referensi maupun sebagai bahan teori bagi peneliti selanjutnya. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Investor 

Diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan 

pertimbangan dalam keputusan investasi, terutama investor yang 

saham dalam portofolionya mengalami stock split. 

b. Bagi Perusahaan 

Diharapkan mampu memberikan masukan tentang pengaruh 

stock split sehingga dapat mengambil keputusan jika perusahaan akan 

melakukan stock split. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI, TINJAUAN PUSTAKA, 

 KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

A. Kajian Teori 

1. Investasi  

a. Pengertian Investasi 

Investasi merupakan penundaan konsumsi sekarang untuk 

dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu tertentu 

(Hartono, 2016:5). Menurut Tandelilin (2001:3) investasi adalah 

komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang 

dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah 

keuntungan dimasa datang. Sedangkan Halim (2008:4) mengatakan 

bahwa investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat 

ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa 

mendatang. 

b. Bentuk investasi 

Menurut Halim (2008:4) pada umumnya investasi dibedakan 

menjadi dua yaitu  

1) Investasi pada aset-aset financial (financial assets) 

Investasi pada aset finansial dilakukan di pasar uang, 

misalnya berupa sertifikat deposito, commercial paper, surat 

berharga pasar uang dan lainnya. Investasi dapat juga dilakukan 

 

10 



11 
 

di pasar modal misalnya berupa saham, obligasi, waran, opsi 

dan lain-lain. 

2) Investasi pada aset-aset riil 

Investasi pada aset riil dapat berbentuk pembelian aset 

produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, 

pembukaan perkebunan, dan lain-lain. 

c. Tipe-tipe investasi 

Hartono (2016:7) membagi investasi menjadi dua golongan, 

yaitu : 

1) Investasi langsung 

Investasi langsung dapat dilakukan dengan membeli aktiva 

keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar uang (money 

market), pasar modal (capital market), atau pasar turunan 

(derivative market). Investasi langsung juga dapat dilakukan 

dengan membeli aktiva keuangan yang tidak dapat 

diperjualbelikan. Investasi langsung dibagi menjadi dua macam 

yaitu : 

a) Investasi langsung yang tidak dapat diperjualbelikan 

Contoh : tabungan, deposito 

b) Investasi langsung dapat diperjualbelikan 

(1)   Investasi langsung dipasar uang 

Contoh : T-bill, deposito yang dapat dinegosiasi 

 



12 
 

(2) Investasi langsung dipasar modal 

(a) Surat-surat berharga pendapatan tetap (fixed-

income securities) 

Contoh : t-bond, federal agency securities, 

minicipal bond, convertible bond. 

(b) Saham-saham (equity securities)  

Contoh : saham preferen dan saham biasa. 

(3) Investasi langsung dipasar turunan 

(a) Opsi  

Contoh : waran (warrant), opsi put (put option), 

opsi call (call option) 

(b) Futures contract 

2) Investasi tidak langsung 

Investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli surat-

surat berharga dari perusahaan investasi. Perusahaan investasi 

adalah perusahaan yang menyediakan jasa keuangan dengan 

cara menjual sahamnya ke publik dan menggunakan dana yang 

diperoleh untuk diinvestasikan ke dalam portofolionya. Ini 

berarti bahwa perusahaan investasi membentuk portofolio dan 

menjualnya eceran kepada publik dalam bentuk saham-

sahamnya. Perusahaan investasi dapat diklasifikasikan sebagai 

unit investment trust, closed-end investment companies dan 

open-end investment companies. 
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2. Pasar Modal 

a. Definisi pasar modal 

Pasar modal (capital market) merupakan tempat 

diperjualbelikannya berbagai instrumen keuangan jangka panjang, 

seperi utang, ekuitas (saham), instrumen derivatif dan istrumen 

lainnya (Darmadji dan Fakhrudin, 2012:1). Menurut Fahmi dan Hadi 

(2009:41) pasar modal adalah tempat dimana berbagai pihak 

khususnnya perusahaan menjual saham (stock) dan obligasi (bond) 

dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut nantinya akan 

dipergunakan sebagai tambahan dana atau memperkuat dana 

perusahaan. Sedangkan Kasmir (2010:61) mendefinisikan pasar 

modal merupakan pasar bagi instrumen keuangan jangka panjang 

baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun oleh perusahaan 

swasta seperti saham dan obligasi. 

b. Manfaat pasar modal 

Manfaat keberadaan pasar modal sebagai berikut (Darmadji 

dan Fakhrudin, 2012:2-3): 

1) Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia 

usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber daya secara 

optimal. 

2) Mendorong wahana investasi bagi investor sekaligus 

memungkinkan upaya diversifikasi. 
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3) Menyediakan indikator utama (leading indicator) bagi tren 

ekonomi negara. 

4) Memungkinkan penyebaran kepemilikan perusahaan hingga 

lapisan masyarakat menengah. 

5) Memungkinkan penyebaran kepemilikan, keterbukaan dan 

profesionalisme serta penciptaan iklim perusahaan yang sehat. 

6) Menciptaka lapangan kerja/profesi yang menarik. 

7) Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat yang 

mempunyai prospek. 

8) Menjadi alternatif investasi yang memberikan potensi 

keuntungan dengan risiko yang bisa diperhitungkan melalui 

keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi. 

9) Membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha, memberikan 

akses kontrol sosial 

10) Mendorong pengelolaan perusahaan dengan iklim keterbukaan 

dan pemanfaatan manajemen profesional. 

c. Jenis pasar modal 

Dalam pasar modal dikenal dua macam (Kasmir, 2010:61)  

yaitu: 

1) Pasar primer 

Pasar dimana sekuritas baru dijual dan dibeli untuk pertama 

kali. Pada saat di pasar primer terjadi transaksi antara emiten 

(perusahaan yang menjual surat berharga) dengan investor 



15 
 

(kelompok atau individu yang membeli surat berharga yang 

ditawarkan). 

2) Pasar sekunder 

Pasar sekunder merupakan pasar setelah berakhirnya pasar 

primer dan merupakan pasar antara sekuritas lama (transaksi 

terjadi antara investor). 

3. Saham  

a. Definisi Saham 

Saham merupakan surat bukti atau tanda kepemilikan bagian 

modal pada suatu perusahaan (Harjito, 2014:392). Menurut Fahmi 

dan Hadi (2009:68) saham adalah tanda bukti penyertaan 

kepemilikan modal/dana pada perusahaan; kertas yang tercantum 

dengan nilai nominal, nama perusahaan dan diikuti dengan hak dan 

kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya; persediaan 

yang siap untuk dijual. Sedangkan Nurul (2007:59) mengatakan 

bahwa saham merupakan surat tanda penyertaan atau kepemilikan 

seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. 

b. Jenis-jenis saham  

Menurut Fahmi dan Hadi (2009:68) dalam pasar modal ada 

dua jenis saham yaitu: 

1) Common Stock (saham biasa) 

Common stock (saham biasa) adalah suatu surat berharga 

yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal 
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(rupiah, dollar, yen dan sebagainya) dimana pemegangnya diberi 

hak untuk mengikuti RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan 

RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) serta 

berhak untuk menentukan membeli right issue (penjualan saham 

terbatas) atau tidak, yang selanjutnya diakhir tahun akan 

memperoleh keuntungan dalam bentuk dividen (Fahmi dan Hadi, 

2009:68).  

Saham biasa memiliki beberapa karakteristik (Darmadji dan 

Fakhrudin, 2012:8) antara lain: 

a) Dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba. 

b) Memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham (one 

share one vote). 

c) Memiliki hak terakhir (junior) dalam hal pembagian kekayaan 

perusahaan jika perusahaan tersebut dilikuidasi (dibubarkan) 

setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi. 

d) Memiliki tanggung jawab terbatas terhadap klaim pihak lain 

sebesar proporsi sahamnya. 

e) Hak untuk memiliki saham baru terlebih dahulu (preemtive 

rights) 

2) Preferred Stock (saham istimewa) 

Preferred stock (saham istimewa) adalah suatu surat 

berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan 

nilai nominal (rupiah, dollar, yen dan sebagainya) dimana 
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pemegangnya akan memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk 

dividen yang akan diterima setiap kuartal (tiga bulanan) (Fahmi 

dan Hadi, 2009:68). 

Saham prefferen memiliki beberapa karakteristik (Darmadji 

dan Fakhrudin, 2012:8) antara lain: 

a) Memiliki hak lebih dahulu memperoleh dividen. 

b) Memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nilai nominal 

saham lebih dahulu setelah kreditur apabila perusahaan 

tersebut dilikuidasi (dibubarkan). 

c) Kemungkinan dapat memperoleh tambahan dari pembagian 

laba perusahaan disamping penghasilan yang diterima secara 

tetap. 

d) Dalam hal perusahaan dilikuidasi, memiliki hak memperoleh 

pembagian kekayaan perusahaan diatas pemegang saham biasa 

setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi. 

c. Jenis-jenis saham biasa 

Menurut Fahmi dan Hadi (2009:69) mengemukakan bahwa 

common stock memiliki beberapa jenis yaitu: 

1) Blue Chip Stock (Saham Unggulan) 

Blue Chip Stock merupakan saham dari perusahaan yang 

dikenal secara nasional dan memiliki sejarah laba, pertumbuhan 

dan manajemen yang berkualitas. 
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2) Growth Stock 

Growth stock merupakan saham-saham yang diharapkan 

memberikan pertumbuhan laba yang lebih tinggi dari rata-rata 

saham lain. 

3) Defensive Stock 

Defensive stock merupakan saham yang cenderung lebih 

stabil dalam masa resesi atau perekonomian yang tidak menentu 

berkaitan dengan dividen, pendapatan dan kinerja pasar. 

4) Cylical Stock 

Cylical stock merupakan sekuritas yang cenderung naik 

nilainya secara tepat saat ekonomi semarak dan jatuh juga secara 

cepat juga saat ekonomi lesu. 

5) Seasonal Stock 

Seasonal stock merupakan perusahaan yang penjualannya 

bervariasi karena dampak musiman, misalnya karena cuaca dan 

liburan. 

6) Speculative Stock 

Speculative stock merupakan saham yang kondisinya 

memiliki tingkat spekulasi yang tinggi, yang memungkinkan 

tingkat pengembalian hasilnya adalah rendah atau negatif. Ini 

biasanya dipakai untuk membeli saham pada perusahaan 

pengeboran minyak. 
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d. Keuntungan memiliki saham 

Ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli 

atau memiliki saham (Darmadji dan Fakhrudin, 2012:9) yaitu: 

1) Dividen  

Dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan 

perusahaan penerbit saham tersebut atas keuntungan yang 

dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapatkan 

persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Investor yang 

berhak mendapatkan dividen adalah investor yang memegang 

saham hingga batas waktu yang ditentukan oleh perusahaan pada 

saat pengumuman dividen. Dividen yang diberikan dapat berupa 

dividen tunai atau dividen saham. 

2) Capital gain 

Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga 

jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan 

saham dipasar sekunder. 

e. Risiko memiliki saham 

Risiko investor yang memiliki saham (Darmadji dan 

Fakhrudin, 2012:10) yaitu: 

1) Tidak mendapat dividen 

Perusahaan akan membagikan dividen jika operasinya 

memperoleh keuntungan. Sebaliknya, perusahaan tidak akan 

membagikan dividen jika perusahaan tersebut mengalami 
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kerugian. Dengan demikian potensi keuntungan investor untuk 

mendapatkan dividen ditentukan oleh kinerja perusahaan tersebut.  

2) Capital loss 

Dalam aktivitas perdagangan saham, investor tidak selalu 

mendapatkan capital gain atas keuntungan saham yang dijualnya. 

Adakalanya investor harus menjual saham dengan harga jual yang 

lebih rendah dari harga beli. Hal ini dilakukan untuk menghindari 

potensi kerugian yang lebih besar akibat penurunan harga saham, 

maka seorang investor rela  menjual harga saham dengan harga 

rendah. Istilah ini dikenal dengan penghentian kerugian (cut loss) 

4. Efisiensi Pasar 

Berdasarkan efisiensi pasar secara informasi Fama (1970) dalam 

Hartono (2016:586) membagi efisiensi pasar menjadi tiga bentuk yaitu: 

a. Efisiensi pasar bentuk lemah (weak form) 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga-harga 

dari sekuritas mencerminkan secara penuh (fully reflect) informasi 

masa lalu. Informasi masa lalu ini merupakan informasi yang sudah 

terjadi. Bentuk efisiensi secara lemah ini berkaitan dengan teori 

langkah acak (random walk theory) yang menyatakan bahwa data 

masa lalu tidak berhubungan dengan nilai sekarang. Jika pasar 

efisien secara bentuk lemah, maka nilai-nilai masa lalu tidak dapat 

digunakan untuk memprediksi harga sekarang. Ini berarti bahwa 

untuk pasar yang efisien bentuk lemah, investor tidak dapat 
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menggunakan informasi masa lalu untuk mendapatkan keuntungan 

yang tidak normal (Hartono, 2016:587). 

b. Efisiensi pasar bentuk setengah kuat (semistrong form) 

Pasar dikatakan efisien setengah kuat jika harga-harga 

sekuritas secara penuh mencerminkan (fully reflect) semua informasi 

yang dipublikasikan (all publicly available information) termasuk 

informasi yang berada di laporan-laporan keuangan perusahaan 

emiten. Informasi yang dipublikasikan dapat berupa sebagai berikut: 

1) Informasi yang dipublikasikan yang hanya mempengaruhi harga 

sekuritas dari perusahaan yang mempublikasikan informasi 

tersebut. Informasi yang dipublikasikan ini merupakan informasi 

dalam bentuk pengumuman oleh perusahaan emiten. Informasi ini 

umumnya berhubungan dengan peristiwa yang terjadi 

diperusahaan emiten (corporate event). 

2) Informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga-harga 

sekuritas sejumlah perusahaan. Informasi yang dipublikasikan ini 

dapat berupa peraturan pemerintah atau peraturan dari regulator 

yang hanya berdampak pada harga-harga sekuritas perusahaan-

perusahaan yang terkena regulasi tersebut. 

3) Informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga-harga 

sekuritas semua perusahaan yang terdaftar di pasar saham. 

Informasi ini dapat berupa peraturan pemerintah atau peraturan 
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dari regulator yang berdampak ke semua perusahaan emiten 

(Hartono, 2016:587-588). 

c. Efisiensi pasar bentuk kuat (strong form) 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika harga-harga 

sekuritas secara penuh mencerminkan (fully reflect) semua informasi 

yang tersedia termasuk informasi yang privat. Jika pasar efisien 

dalam bentuk ini, maka tidak ada individu investor atau grup dari 

investor yang dapat memperoleh keuntungan tidak normal 

(abnormal return) karena mempunyai informasi privat (Hartono, 

2016:590). 

5. Pengujian Efisiensi Pasar (Efficient Market Hypothesis) 

Menurut Fama (1991) dalam Jogiyanto (2016:611) pengujian 

pasar efisiensi di bagi menjadi tiga kategori pengujian bentuk efisiensi 

pasar sebagai berikut : 

a. Pengujian-pengujian terhadap pendugaan return (tests for return 

predictability) 

Sebelum tahun 1970, pengujian dari efisiensi pasar bentuk 

lemah difokuskan pada prediksi return atau harga sekuritas 

berdasarkan return atau harga masa lalu. Jika HPE (Hipotesis Pasar 

Efisien) benar, maka perubahan harga masa lalu tidak berhubungan 

dengan harga sekuritas sekarang, sehingga tidak dapat digunakan 

untuk memprediksi harga atau return dari sekuritas. Hipotesis 

untuk menguji bentuk lemah ini berhubungan dengan hipotesis 



23 
 

langkah acak (random walk hypothesis). Jika harga-harga 

mengikuti pola langkah acak (random walk), maka perubahan 

harga dari waktu kewaktu sifatnya adalah random atau acak yang 

independen (Hartono, 2016:612). 

Setelah tahun 1970, pengujian dari efisiensi pasar bentuk 

lemah tidak hanya difokuskan pada variabel return atau harga 

masa lalu untuk memprediksi return atau harga masa lalu untuk 

memprediksi return atau harga sekarang atau masa depan, tetapi 

juga melibatkan variabel-variabel yang lainnya. Variabel-variabel 

yang digunakan untuk memprediksi return atau harga sekuritas 

diantaranya dividen yield, rasio P/E, suku bunga dan lain 

sebagainya. Pengujian dari efisiensi pasar bentuk lemah ini dapat 

dilakukan dengan cara pengujian statistik atau dengan cara 

pengujian menggunakan aturan-aturan perdagangan teknis 

(technical trading rules) (Hartono, 2016:613).  

b. Studi-studi peristiwa (event studies) 

Studi peristiwa (event study) merupakan studi yang 

mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa (event) yang 

informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Event 

study dapat digunakan untuk menguji kandungan informasi 

(information content) dari suatu pengumuman dan dapat juga 

digunakan untuk menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat 

(Hartono, 2016:623). 
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Pengujian kandungan informasi dimaksudkan untuk melihat 

reaksi dari suatu pengumuman. Jika pengumuman mengandung 

informasi (information content), maka diharapkan pasar akan 

bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. 

Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dari 

sekuritas yang bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur dengan 

menggunakan return sebagai nilai perubahan harga atau dengan 

menggunakan abnormal return (Hartono, 2016:624). Jika 

digunakan abnormal return, maka dapat dikatakan bahwa suatu 

pengumuman yang mempunyai kandungan informasi akan 

memberikan abnormal return kepada pasar. Sebaliknya yang tidak 

mengandung informasi tidak memberikan abnormal return kepada 

pasar. 

   

Peristiwa   Reaksi Pasar terhadap        Hasil 
    Kandungan Informasi 

   

 

 

 

 

Gambar 1 
Kandungan Informasi Suatu Pengumuman 

Sumber : Hartono (2016:625) 
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c. Pengujian-pengujian terhadap informasi privat (tests for private 

information) 

Pengujian informasi privat merupakan pengujian pasar 

efisiensi bentuk kuat. Dalam pengujian informasi privat, informasi 

tidak dapat diobservasi secara langsung sehingga pengujian ini 

harus dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan 

proksi. Proksi yang digunakan adalah return yang diperoleh oleh 

corporate insider dan return yang diperoleh oleh portofolio 

reksadana. Penggunaan corporate insider dan reksadana dianggap 

mempunyai informasi privat di dalam perdagangan sekuritas 

(Hartono, 2016:642). 

6. Corporate Action 

a. Definisi Corporate Action 

Menurut Darmaji dan Fakhrudin ( 2012:139) corporate 

action merupakan aktivitas emiten yang berpengaruh terhadap 

jumlah saham yang beredar dan berpengaruh terhadap harga saham 

di pasar. Corporate action merupakan berita yang umumnya 

menyedot perhatian pihak-pihak yang terkait dipasar modal, 

khususnya para pemegang saham. Keputusan corporate action 

harus disetujui dalam suatu rapat umum baik Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum Pemegang Saham 

Luar Biasa (RUPSLB). 
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b. Jenis-jenis Corporate Action 

Menurut Hadi (2013:177) corporate action dapat berupa 

rights issue, pembagian dividen (tunai atau saham), stock split, 

saham bonus. Selain itu juga ada corporate action berupa aliansi 

strategis (strategic alliances), private placement, divestasi 

(divesteture), akuisisi (acquisition), hostile acquisition, merger 

(penggabungan usaha), consolidation, tander offer. Umumnya, 

pembicaraan mengenai corporate action mengacu pada aktivitas 

emiten kelompok pertama, yaitu penerbitan rights issue, pembagian 

dividen (tunai atau saham), stock split, saham bonus (Darmadji dan 

Fakhrudin, 2012:140). 

1) Rights issue 

Rights issue adalah pengeluaran saham baru dalam rangka 

penambahan modal perusahaan, tetapi terlebih dahulu 

ditawarkan kepada pemegang saat ini (existing shareholder) 

(Darmadji dan Fakhrudin, 2012:146). 

2) Pembagian dividen 

Dividen adalah pembagian sisa laba bersih perusahaan 

yang didistribusikan  kepada pemegang saham atas persetujuan 

RUPS. Dividen dapat berbentuk tunai (cash dividen) atau 

dividen saham (stock dividen) (Darmadji dan Fakhrudin, 

2012:140). 
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3) Stock split 

Stock split adalah pemecahan nilai nominal saham menjadi 

pecahan yang lebih kecil (Darmadji dan Fakhrudin, 2012:144).. 

4) Saham bonus 

Saham bonus adalah bonus pembagian saham baru untuk 

pemegang saham. Pembagian bonus ini ditujukan sebagai 

bentuk reward atas keberhasilan perusahaan (Darmadji dan 

Fakhrudin, 2012:143). 

7. Harga Saham 

a. Definisi harga saham 

Menurut Darmadji dan Fakhrudin (2012:102) harga saham 

adalah harga yang terjadi di bursa pada waktu tertentu. Harga saham 

bisa berubah naik ataupun turun dalam waktu yang begitu cepat. 

Harga saham dapat berubah dalam hitungan menit bahkan dapat 

berubah dalam hitungan detik. Hal tersebut dimungkinkan karena 

tergantung permintaan dan penawaran antara pembeli saham dengan 

penjual saham. Sedangkan Tandelilin (2010:133) mengatakan bahwa 

harga saham merupakan cerminan dari ekspektasi investor terhadap 

faktor-faktor earning, aliran kas dan tingkat return yang diisyaratkan 

investor, yang mana ketiga faktor tersebut juga sangat dipengaruhi 

oleh kinerja ekonomi makro. 
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b. Pengumuman yang mempengaruhi harga saham 

Menurut Hartono (2016:589-590) ada beberapa pengumuman 

yang dapat mempengaruhi harga saham dari sekuritas yaitu: 

1) Pengumuman yang berhubungan dengan laba (Earning-Related 

Announcements) 

Pengumuman ini berupa laporan tahunan awal, laporan tahunan 

detail, laporan interim awal, laporan interim detail, laporan 

perubahan metode-metode akuntansi, laporan auditor. 

2) Pengumuman-pengumuman peramalan oleh pejabat perusahaan 

(Forecast Announcements by Company Officials) 

Pengumuman ini berupa peramalan laba sebelum akhir tahun 

fiskal, emisi laba setelah akhit tahun fiskal, peramalan 

penjualan. 

3) Pengumuman-pengumuman dividen (Dividen Announcements) 

Pengumuman ini berupa distribusi kas, distribusi saham. 

4) Pengumuman-pengumuman pendanaan (Financing 

Announcements) 

Pengumuman ini berupa pengumuman yang berhubungan 

dengan ekuitas, pengumuman yang berhubungan dengan hutang, 

pengumuman sekuritas hibrid, sewa guna, persetujuan standby 

credit, pelemparan saham kedua, pemecahan saham, pembelian 

kembali saham, pengumuman join venture. 
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5) Pengumuman-pengumuman yang berhubungan dengan 

pemerintah (Goverment-Related Announcements) 

Pengumuman ini berupa dampak dari peraturan baru, 

investigasi-investigasi terhadap kegiatan perusahaan, keputusan-

keputusan regulator. 

6) Pengumuman-pengumuman investasi (Investment 

Announcements) 

Pengumuman ini berupa eksplorasi, usaha baru, ekspansi pabrik, 

penutupan pabrik, pengembangan R&D. 

7) Pengumuman-pengumuman ketenagakerjaan (Labor 

Announcements) 

Pengumuman ini berupa negosiasi-negosiasi, kontrak-kontrak 

baru, pemogokan. 

8) Pengumuman-pengumuman yang berhubungan dengan hukum 

(Legal Announcements) 

Pengumuman ini berupa tuntutan terhadap perusahaan atau 

terhadap manajernya, tuntutan oleh perusahaan atau oleh 

manajernya. 

9) Pengumuman-pengumuman pemasaran-produksi-penjualan 

(Marketing-production-sales Announcements) 

Pengumuman ini berupa pengiklanan, rincian kontrak, produk 

baru, perubahan harga, penarikan produk, laporan-laporan 
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produksi, laporan-laporan keamanan produk, laporan-laporan 

penjualan, rincian jaminan. 

10) Pengumuman-pengumuman manajemen direksi (Management-

Board of Director Announcements) 

Pengumuman ini berupa susunan direksi, manajemen, rincian 

struktur organisasi. 

11) Pengumuman-pengumuman merger - ambil alih - divestasi 

(Merger – Takeover – Divestiture Announcement ) 

Pengumuman ini berupa laporan-laporan merjer, laporan-

laporan investasi sekuritas, laporan-laporan mengambil alih, 

laporan-laporan diambil alih, laporan-laporan diversifikasi. 

Harga saham dalam riset ini diukur dengan abnormal return. 

8. Abnormal Return 

 Menurut Hartono (2016:647) 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 sesungguhnya yang terjadi dengan return 

ekspektasian. Secara sistematis abnormal return dirumuskan sebagai 

berikut : 

 

Keterangan : 

ARi,t : Abnormal return sekuritas ke-i periode peristiwa ke-t. 

ARi,t  =  Ri,t – E [Ri,t] 
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Ri,t  : Return realisasian yang terjadi untuk sekuritas yang terjadi 

  untuk sekuritas ke-i pada periode peristiwa  ke-t. 

E [Ri,t] : Return ekspektasian sekuritas ke-i untuk periode peristiwa 

  ke-t. 

Return realisasian atau return sesungguhnya merupakan return 

yang terjadi pada waktu ke-t yang merupakan selisih harga sekarang 

relatif terhadap harga sebelumnya. Return realisasian penting karena 

digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja perusahaan. Return 

realisasian atau return historis ini juga berguna sebagai dasar penentuan 

return ekspektasi dan risiko dimasa mendatang (Hartono, 2016:263). 

Secara sistematis return realisasian dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut:  

 

 

 

Keterangan : 

Ri,t  :  Return saham masing-masing perusahaan. 

Pi,t  :   Harga saham masing-masing perusahaan pada tanggal t. 

Pi,t-1  :   Harga saham masing-masing perusahaan pada tanggal t-1. 

Return ekspektasian merupakan return yang diharapkan akan 

diperoleh oleh investor dimasa mendatang (Hartono, 2016:263). Return 

ekspektasian sifatnya belum terjadi maka return ekspektasian harus 

Pi,t - Pi,t-1 

Ri,t  = 

Pi,t-1 
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diestimasi. Menurut Brown dan Warner (1985) dalam Hartono 

(2016:648) mengestimasi return ekspektasian menggunakan model 

estimasi mean-adjusted model, market model, dan market-adjusted 

model.  

a. Mean- adjusted Model 

Model sesuaian rata-rata (mean-adjusted model) ini 

menganggap bahwa return ekspektasian bernilai konstan yang sama 

dengan rata-rata return realisasian sebelumnya selama periode 

estimasi (estimation period), sebagai berikut : 

 

 

 

 

Keterangan  

E[Ri,t] : Return ekspektasian sekuritas ke-i pada periode  

    peristiwa ke-t. 

Ri,j : Return realisasian sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-j 

T  : Lamanya periode estimasi, yaitu dari t1 sampai t2. 

Periode estimasi (estimation period) umumnya merupakan 

periode sebelum periode peristiwa. Periode peristiwa (event period) 

disebut juga dengan periode pengamatan atau jendela peristiwa 

(event window). 

 Ri, j
୲ଶ

୨ୀ୲ଵ

 

E[Ri,t] = 

T 
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b. Market Model 

Perhitungan return ekspektasian dengan model pasar (market 

model) ini dilakukan dengan dua tahap yaitu: 

1) Membentuk model ekspektasi dengan menggunakan data 

realisasi selama periode estimasi. 

2) Menggunakan model ekspektasi ini untuk mengestimasi return 

ekspektasian di periode jendela. Model ekspektasi dapat 

dibentuk menggunakan teknik regresi OLS (Ordinary Least 

Square) dengan persamaan : 

 

 

Keterangan : 

Ri,t : Return realisasian sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-t 

αi : Intercept untuk sekuritas ke-i. 

βi : Koefisien slope yang merupakan Beta dari sekuritas ke-i. 

Rmt : Return indeks pasar pada periode estimasi ke-t  

ɛi,t : Kesalahan residu sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-t. 

Return indeks pasar dapat dihitung dengan rumus: 

 

 

  Keterangan : 

  Rmt : return pasar pada periode peristiwa ke-t. 

Ri,t = αi + βi . Rmt + ɛi,t 

IHSGt – IHSGt-1 
Rmt =    

IHSGt-1 
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IHSGt : Indeks harga saham gabungan ke-t 

IHSGt-1: Indeks harga saham gabungan ke t-1 

c. Market-adjusted Model  

Model sesuaian pasar (market-adjusted model) menganggap 

bahwa penduga yang terbaik untuk mengestimasi return suatu 

sekuritas adalah return indeks pasar pada saat tersebut. Dengan 

menggunakan model ini, maka tidak perlu menggunakan periode 

estimasi untuk membentuk model model estimasi, karena return 

sekuritas yang diestimasi adalah sama dengan return indeks pasar. 

Abnormal return untuk masing-masing sekuritas menggunakan 

model market-adjusted model dapat dihitung dengan mengurangkan 

return yang terjadi untuk masing-masing sekuritas dengan return 

indeks pasar pada hari yang sama. 

Secara sistematis market-adjusted model dapat dicari dengan 

persamaan sebagai berikut:  

 

 

 

Keterangan :  

E[Ri,t] : Return ekspektasian sekuritas ke-i periode peristiwa ke-t. 

Rmt : Return indeks pasar 

IHSGt : Indeks harga saham gabungan ke-t 

IHSGt-1: Indeks harga saham gabungan ke t-1 

IHSGt – IHSGt-1 
E[Ri,t]   =   Rmt = 

        IHSGt-1 
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9. Stock split ( Pemecahan Saham ) 

a. Definisi Stock Split 

Stock split adalah peningkatan jumlah saham beredar dengan 

mengurangi nilai nominal saham, misalkan nilai nominal satu 

saham dibagi menjadi dua, sehingga terdapat dua saham yang 

masing-masing memiliki nilai nominal setengah dari nilai nominal 

awal (Van Home dan Wachowitz) dalam Fahmi (2013:125). 

Menurut Riyanto (2010:275) stock split adalah pemecahan jumlah 

lembar saham menjadi lembar saham yang lebih banyak dengan 

pengurangan harga nominal perlembarnya secara proporsional.  

Sedangkan menurut Sartono (2016:297) stock split adalah  

pemecahan nilai nominal saham ke dalam nilai nominal yang lebih 

kecil. Dengan demikian jumlah lembar saham yang beredar akan 

meningkat proporsional dengan penurunan nilai nominal saham. 

Adapun Hartono (2016:629) mengatakan bahwa pemecahan saham 

(stock split) adalah memecah selembar saham menjadi n lembar 

saham. Harga perlembar saham baru setelah stock split adalah 1/n 

dari harga sebelumnya.  

Dengan demikian, sebenarnya stock split tidak menambah 

nilai perusahaan atau dengan kata lain stock split tidak mempunyai 

nilai ekonomis. Misalnya jumlah saham yang beredar adalah 

1.000.000 lembar dengan nilai nominal Rp 1.000 per lembar. Nilai 

ekuitas perusahaan adalah sebesar 1.000.000 x Rp 1.000 = Rp 
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1.000.000.000. Perusahaan memecah dari satu lembar saham untuk 

dijadikan sebanyak 2 lembar saham, sehingga harga perlembar 

saham baru adalah menjadi Rp 500 dan jumlah saham beredar 

menjadi 2.000.000 lembar. Nilai ekuitas perusahaan tidak berubah, 

yaitu tetap sebesar 2.000.000 x Rp 500 = Rp 1.000.000.000  

b. Jenis-jenis Stock Split 

Menurut Samsul (2006:190) ada dua jenis pemecahan saham 

(stock split), yaitu: 

1) Pemecahan naik (split up) 

Pemecahan (split) saham yang dilakukan dengan tujuan 

untuk memperbanyak jumlah saham. Tindakan split up akan 

meningkatkan jumlah saham beredar dan menurunkan harga 

saham di pasar sehingga terjangkau oleh para investor. Akan 

tetapi split up dapat membuat likuiditas perdagangan 

meningkat dan pada gilirannya dapat meningkatkan nilai 

saham perusahaan sebagai saham yang likuid diperdagangkan.  

Misal pemecahan saham dengan faktor pemecahan 1:2, 

artinya satu lembar saham lama ditarik dari peredaran dan 

diganti dengan dua lembar saham baru tetapi nominal saham 

baru lebih kecil, yaitu ½ dari sebelumnya. Split up hanya akan 

menaikkan jumlah saham dan menurunkan nominal saham, 

tetapi tidak mengubah total modal disetor dan total ekuitas.  
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2) Pemecahan turun (split down/reverse split) 

Split down atau reverse split adalah tindakan 

menurunkan jumlah saham beredar. Tujuan split down adalah 

untuk meningkatkan harga saham di pasar agar image 

perusahaan meningkat. Split down dilakukan dengan menarik 

kembali sejumlah saham yang beredar dan diganti dengan 

lembar saham baru yang nominalnya lebih tinggi, tetapi tidak 

mengubah total modal disetor dan total ekuitas. Misal rasio 

5:1, artinya lima lembar saham lama diganti dengan satu 

lembar saham baru.  

c. Manfaat Stock Split 

Menurut Scott, Martin, Petty dan Keown dalam Fahmi 

(2015:127) ada beberapa alasan mengapa manajer perusahaan 

melakukan stock split antara lain: 

1) Agar saham tidak terlalu mahal sehingga dapat meningkatkan 

jumlah pemegang saham dan meningkatkan likuiditas 

perdagangan saham. 

2) Untuk mengembalikan harga dan ukuran perdagangan rata-rata 

saham kepada kisaran yang telah ditargetkan. 

3) Untuk membawa informasi mengenai kesempatan berinvestasi 

yang berupa peningkatan laba dan dividen kas. 
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d. Tujuan Stock Split 

Ada beberapa tujuan suatu perusahaan melakukan stock split 

(Fahmi, 2013:126), yaitu : 

1) Untuk menghindari harga saham yang terlalu tinggi sehingga 

memberatkan publik untuk membeli/memiliki saham tersebut. 

2) Mempertahankan tingkat likuiditas saham. 

3) Menarik investor yang berpotensi lebih banyak guna memiliki 

saham tersebut. 

4) Menarik minat investor kecil untuk memiliki saham tersebut 

karena jika terlalu mahal maka kepemilikan dana dari investor 

kecil tidak akan terjangkau. 

5) Menambah jumlah saham yang beredar. 

6) Memperkecil risiko yang akan terjadi, terutama bagi investor 

yang ingin memiliki saham tersebut dengan kondisi harga 

saham yang rendah maka karena sudah dipecah  tersebut 

artinya telah terjadi diversifikasi investasi. 

7) Menerapkan diversifikasi investasi.  

e. Teori Stock Split 

Secara teoritis motivasi yang melatarbelakangi perusahaan 

melakukan stock split tertuang dalam beberapa teori, antara lain 

trading range theory dan signalling theory (Mason, Helen, dan 

Shelor, 1998) dalam Rohana, Jeannet, dan Mukhlasin, 2003:603), 

yakni: 
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1) Trading Range Theory 

Teori ini menyatakan bahwa manajemen melakukan 

stock split didorong oleh perilaku praktisi pasar yang konsisten 

dengan anggapan bahwa dengan melakukan stock split dapat 

menjaga harga tidak terlalu mahal, dimana saham dipecah 

karena ada batas harga optimal untuk saham dan untuk 

meningkatkan daya beli investor sehingga tetap banyak orang 

yang mau memperjualbelikannya, yang pada akhirnya akan 

meningkatkan likuiditas perdagangan saham.  

2) Signalling Range Theory 

Dalam kegiatan pemecahan saham teori ini menyatakan 

bahwa stock split memberikan sinyal yang positif karena 

manajer perusahaan akan menginformasikan prospek masa 

depan yang baik dari perusahaan kepada publik yang belum 

mengetahuinya. Alasan ini didukung dengan adanya kenyataan 

bahwa perusahaan yang melakukan stock split adalah 

perusahaan yang mempunyai kondisi kerja yang baik. Jadi 

ketika pasar bereaksi terhadap pengumuman stock split, reaksi 

ini semata-mata karena mengetahui prospek masa depan 

perusahaan yang bersangkutan. Pemecahan saham dapat 

mengurangi asimetri informasi dengan memberikan sinyal 

yang positif lebih dulu mengenai prospek perusahaan dimasa 

yang akan datang. 
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Signalling theory digunakan disaat harga saham tidak 

bisa mengalami kenaikan untuk mencerminkan kinerja 

perusahaan. Harga saham perlu dipecah sehingga dapat 

mengalami kenaikan dari harga saham baru sesuai kinerja 

perusahaan. Sehingga, menurut signalling theory, hanya 

perusahaan yang berprospek bagus yang mampu melakukan 

stock split. Terjadi reaksi pasar itu bukan karena peristiwa 

stock split melainkan karena kinerja perusahaan yang semakin 

meningkat. 

G. Tinjauan Pustaka 

Sebagai bahan referensi dan rujukan terhadap hasil analisis penelitian 

ini, maka diperlukan beberapa penelitian terdahulu. Beberapa penelitian 

yang sudah dilaksanakan sebelumnya antara lain : 

1. Mila (2010) meneliti analisis pengaruh pemecahan saham (stock split) 

terhadap volume perdagangan saham dan abnormal return pada 23 

perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2007-2009.  Hasil penelitian 

diperoleh bahwa tidak ada pengaruh signifikan rata-rata volume 

perdagangan sebelum dan sesudah pemecahan saham. Serta tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan rata-rata abnormal return sebelum 

dan sesudah pemecahan saham. 

2. Sari (2011) meneliti pengaruh stock split terhadap abnormal return dan 

trading volume activity pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada 25 perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2003-2009. 
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Hasil penelitiann diperoleh bahwa terdapat perbedaan abnormal return 

sebelum dan sesudah stock split dan tidak terdapat perbedaan trading 

volume activity sebelum dan sesudah stock split.  

3. Pramana (2012) meneliti analisis perbandingan trading volume activity 

dan abnormal return pada 30 perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 

2007-2011. Hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat perbedaan 

trading volume activity yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa. 

Dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada abnormal return 

sebelum dan sesudah peristiwa. 

4. Wistawan dan Widanaputra (2013) meneliti dampak pengumuman 

pemecahan saham pada perbedaan abnormal return pada 26 

perusahaan. Hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat perbedaan 

abnormal return yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa 

pemecahan saham. 

5. Mediyanto (2015) meneliti pengaruh stock split terhadap abnormal 

return dan volume perdagangan pada 28 perusahaaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013. Hasil penelitian diperoleh 

bahwa terdapat perbedaan volume perdagangan saham sebelum dan 

sesudah perusahaan melakukan stock split dan terdapat perbedaan 

abnormal return antara sebelum dan sesudah perusahaan melakukan 

stock split. 
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H. Kerangka Pikir 

 

 

 

 
Gambar 2 

Kerangka Pikir 
 

I. Hipotesis Penelitian 

Bagaimana suatu pasar bereaksi terhadap suatu informasi untuk 

mencapai harga keseimbangan yang baru merupakan hal yang penting. 

Signalling theory menyatakan bahwa stock split memberikan sinyal yang 

positif karena manajer perusahaan akan menginformasikan prospek masa 

depan yang baik dari perusahaan kepada publik yang belum mengetahuinya. 

Hal ini terjadi karena adanya simetri informasi antara manajer dan investor. 

Stock split dapat mengurangi asimetri informasi dengan memberikan sinyal 

yang positif lebih dulu mengenai prospek perusahaan dimasa yang akan 

datang. Sehingga menurut signalling theory hanya perusahaan yang 

berprospek bagus yang mampu melakukan stock split (Mason, Helen, dan 

Shelor, 1998 dalam Rohana, Jeannet, dan Mukhlasin, 2003:603) 

Dalam teori efisiensi pasar jika pemecahan saham mengandung 

informasi maka pasar akan bereaksi. Reaksi ini ditunjukkan dengan adanya 
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perubahan harga dari sekuritas yang bersangkutan. Perubahan harga ini 

dapat diukur dari abnormal return yang diperoleh investor, maka 

pemecahan saham berpengaruh signifikan positif terhadap abnormal return. 

Sebaliknya jika pemecahan saham tidak mengandung informasi, maka pasar 

tidak akan bereaksi sehingga tidak terdapat abnormal return (Hartono, 

2016:624). 

Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh Sari (2011), Wistawan dan 

Widanaputra (2013) serta Mediyanto (2015) yang diperoleh hasil bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata abnormal return saham 

sebelum dan sesudah peristiwa stock split pada perusahaan yang melakukan 

pemecahan saham (stock split). Terdapat perbedaan yang signifikan ini 

berarti bahwa pasar bereaksi dengan adanya kebijakan pemecahan saham 

(stock split).  

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka 

hipotesis yang diajukan adalah 

H1 :  Terdapat perbedaan rata-rata abnormal return kumulatif yang  
  signifikan sebelum dan sesudah pengumuman stock split. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian peristiwa (event study). Tujuan 

dari penelitian ini adalah menilai dampak dari suatu peristiwa tertentu 

terhadap reaksi pasar. Peristiwa yang diuji dalam penelitian ini adalah 

mengenai dampak pengumuman stock split terhadap harga saham yang 

diproksikan dengan abnormal return. Window yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah periode lima hari sebelum, pada saat dan lima hari 

sesudah (t-5, pada saat dan t+5).  

Pemilihan periode pengamatan tersebut didasarkan pada penelitian-

penelitian sebelumnya dan mempertimbangkan bahwa peristiwa pemecahan 

saham merupakan peristiwa dimana nilai ekonomisnya dengan mudah dapat 

ditentukan oleh investor, sehingga investor bereaksi dengan cepat dan tepat. 

Penentuan periode pengamatan tersebut diharapkan pasar telah bereaksi 

penuh terhadap pengumuman stock split. Jika periode pengamatan diambil 

terlalu lama, dikhawatirkan adanya peristiwa lain yang cukup signifikan 

mempengaruhi hasil analisis. 

B. Tempat dan waktu Penelitian 

Tempat penelitian ini pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Waktu penelitian ini dimulai dari November 2016 sampai dengan 

Juni 2017. 
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C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya 

berupa orang, objek, transaksi atau kejadian dimana kita tertarik untuk 

mempelajarinya atau menjadi objek penelitian (Kuncoro, 2009:118). 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor perdagangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melakukan stock split tahun 2010-

2016 sejumlah 18 perusahaan.  

Sampel adalah suatu himpunan bagian (subset) dari unit populasi 

(Kuncoro, 2009:118). Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan metode Purposive Sampling dengan berdasarkan 

pertimbangan tertentu (judgement sampling). 

Kriteria-kriteria yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Perusahaan tersebut terdaftar di BEI selama tahun 2010-2016. 

2. Tersedia data tanggal pengumuman stock split dengan jelas yang 

sesuai dengan periode penelitian dan tujuan penelitian, yaitu menguji 

adanya reaksi pasar atas peristiwa pengumuman stock split. 

3. Perusahaan tersebut hanya melakukan pemecahan saham naik (split 

up). 

4. Perusahaan tersebut hanya melakukan pemecahan saham dan tidak 

melakukan corporate action lain, seperti right issue, pembagian 

dividen dan pembagian saham bonus. 

5. Perusahaan yang yang aktif diperdagangan selama event window. 
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Setelah populasi dilakukan pengujian berdasarkan kriteria sampel, 

jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 11 perusahaan. 

D. Variabel Penelitian 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen sering juga disebut variabel terikat, variabel 

dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama peneliti 

(Sekaran, 2006:116). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

harga saham. 

2. Variabel Independen 

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi variabel terikat baik secara positif atau negatif. Jika 

terdapat variabel bebas variabel terikat juga hadir dan dengan setiap 

unit kenaikan dalam variabel bebas, terdapat pula kenaikan atau 

penurunan variabel terikat (Sekaran, 2006:117-118). Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah stock split.. 

E. Definisi Operasional 

Return tak normal atau abnormal return adalah selisih antara return 

sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasian (Hartono, 2016:647). 

Secara sistematis abnormal return dirumuskan sebagai berikut : 

 

 

Keterangan: 

ARi,t : Abnormal return sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t. 

ARi,t = Ri,t – E [Ri,t] 
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Ri,t : Return realisasian yang terjadi untuk sekuritas yang terjadi untuk  

    sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t. 

E [Ri,t] : Return ekspektasian sekuritas ke-i untuk periode peristiwa ke-t. 

Return realisasian atau return sesungguhnya merupakan return yang 

terjadi pada waktu ke-t. Return realisasian dapat di cari dengan rumus 

sebagai berikut : 

 

 

 

Keterangan : 

Ri,t : return realisasian pada sekuritas i pada periode peristiwa ke-t.  

Pi,t : harga saham sekuritas i pada periode peristiwa ke-t. 

Pi,t-1 : harga saham sekuritas i pada periode peristiwa ke-(t-1). 

Return ekspektasian (expected return) merupakan return yang 

diharapkan akan diperoleh oleh investor dimasa mendatang (Hartono, 

2016:263). Menurut Brown dan Warner (1985) dalam Hartono (2016:648) 

abnormal return dapat dicari dengan menggunakan mean-adjusted model, 

market model, dan market adjusted model. Dalam penelitian ini perhitungan 

abnormal return dengan menggunakan market adjusted model. Secara 

sistematis return ekspektasian dapat dicari dengan persamaan sebagai 

berikut:  

 

 

 Pi,t - Pi,t-1 
Ri,t =  

   Pi,t-1 
 

IHSGt – IHSGt-1 
E[Ri,t]   =   Rmt = 

        IHSGt-1 
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Keterangan : 

E[Ri,t]  : return ekspektasian sekuritas ke-i untuk periode peristiwa ke-t.  

Rmt : return pasar pada periode peristiwa ke-t. 

IHSGt : Indeks harga saham gabungan ke-t 

IHSGt-1 : Indeks harga saham gabungan ke t-1 

F. Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang di peroleh dari 

www.ksei.co.id untuk tanggal pengumuman stock split tahun 2010-2016. 

Sedangkan untuk data harga saham diperoleh dari www.yahoofinance.com. 

G. Alat Analisis  

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu 

data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, 

maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (Ghozali, 

2011:19). Melalui analisis statistik deskriptif dapat ditentukan 

perbedaan mean abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman 

stock split. 

2. Uji Normalitas Data 

Screening terhadap data merupakan langkah awal yang harus 

dilakukan untuk setiap multivariate, khususnya jika tujuannnya adalah 

inferensi (Ghozali 2011:29). Penelitian ini mempunyai tujuan inferensi 

yaitu untuk menguji perbedaan rata-rata abnormal return kumulatif 

sebelum dan sesudah pengumuman stock split, maka diperlukan uji 
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normalitas terlebih dahulu. Untuk mendeteksi uji normalitas 

menggunakan uji kolmogorov smirnov. Tingkat keyakinan yang 

digunakan adalah 95% dengan tingkat kesalahan 0,05. Sampel 

terdistribusi normal apabila asymptotic significance > tingkat 

kesalahan. Sebaliknya dikatakan tidak normal apabila asymptotic 

significance < tingkat kesalahan.  

3. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis merupakan suatu pengujian untuk membuktikan 

adanya hubungan antar variabel dalam penelitian. Jika hasil uji 

menggunakan uji normalitas menunjukkan data terdistribusi normal 

maka uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini uji beda dua 

rata-rata dengan sampel berpasangan (Paired-Sample T Test). Tetapi 

jika data tidak terdistribusi normal uji hipotesis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji non parametrik yaitu uji wilcoxon signed ranks. 

Uji wilcoxon signed ranks merupakan uji statistik non parametrik 

untuk mengukur signifikansi perbedaan antara 2 kelompok data 

berpasangan berskala ordinal atau interval tetapi tidak terdistribusi 

normal. Uji wilcoxon signed rank merupakan uji alternatif dari uji 

paired t test apabila tidak memenuhi asumsi normalitas. Dalam 

penelitian ini tingkat signifikansi yang digunakan adalah α = 5% atau 

0,05. 

4. Pengujian hipotesis 

Tahapan pengujian hipotesis adalah sebagai berikut: 
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a. Menghitung return realisasian  

Untuk menghitung return realisasian digunakan rumus: 

  Ri,t = Pi,t - Pi,t-1 

      Pi,t-1 

b. Menghitung return ekspektasian 

E[Ri,t] = Rm,t = IHSGt – IHSGt-1 

           IHSGt-1 

c. Menghitung abnormal return 

ARi,t = Ri,t - E[Ri,t] 

d. Menghitung rata-rata abnormal return harian seluruh saham 

AARt = n

ARit
1i



n

 

e. Menghitung rata-rata abnormal return kumulatif (cumulative 

average abnormal return) harian seluruh saham 

CAAR =  AARit
୲ୀା୬

୲ୀି୬

 

f. Pengujian statistik 

Pengujian statistik terhadap abnormal return adalah untuk 

melihat signifikansi abnormal return yang ada dalam periode 

peristiwa. Teknik pengujian yang dilakukan dengan menguji beda 

diantara dua rata-rata dengan langkah sebagai berikut: 

H1 : CAAR pre ≠ CAAR post 
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CAAR pre = cummulatif average abnormal return sebelum 

pengumuman stock split 

CAAR post = cummulatif average abnormal return setelah 

pengumuman stock split 

Kriteria pengujian (Gozali, 2011:68) : 

1) Jika p-value < α maka Ho ditolak dan H1 diterima artinya 

terdapat perbedaan rata-rata abnormal return kumulatif 

sebelum dan sesudah pengumuman stock split. 

2) Jika p-value > α maka Ho diterima dan H1 ditolak artinya 

tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return kumulatif 

sebelum dan sesudah pengumuman stock split. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripstif Statistik 

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan publik sektor 

perdagangan yang melakukan pengumuman stock split di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2010-2016. Dari populasi yang ada, dipilih sampel 

dengan metode purposive sampling. Adapun data pemilihan sampel dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

Tabel 3 
Data Pemilihan Sampel 

 
Keterangan Jumlah 

Jumlah populasi  18 
Perusahaan tidak terdaftar di BEI selama 2010-2016 1 
Tidak tersedia data tanggal pengumuman stock split 
dengan jelas  

1 

Melakukan pemecahan saham turun 0 
Perusahaan yang melakukan corporate action lain, 
seperti right issue, pembagian dividen dan 
pembagian saham bonus 

0 

Tidak aktif diperdagangan selama event window 5 
Yang memenuhi kriteria sampel 11 

 Sumber : Data sekunder diolah, 2010-2016 

Berdasarkan tabel 3 diperoleh jumlah sampel sebanyak 11 perusahaan. 

Data perusahaan yang memenuhi kriteria sampel sebagaiberikut : 

Tabel 4 
Sampel dan Tanggal Pengumuman 

 
No Kode 

Perusahaan 
Nama Perusahaan Tanggal Pengumuman 

Stock Split 
1 TURI Tunas Ridean Tbk 08 Juni 2010 
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2 INTA Intraco Penta Tbk 01 Juni 2011 
3 JTPE Jasuindo Tiga Perkasa Tbk 20 Juli 2011 
4 HERO Hero Supermarket Tbk 02 April 2012 
4 MDRN Modern Internasional Tbk 25 Juni 2012 
6 SCMA Surya Citra Media Tbk 22 Oktober 2012 
7 ACES Ace Hardware Indonesia Tbk 30 November 2012 
8 AMRT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 16 Juli 2013 
9 CMPP Rimau Multi Putra Pratama Tbk 26 Agustus 2014 

10 TIRA Tira Austenite Tbk 22 Januari 2016 
11 ITMA Sumber Energi Andalan Tbk 06 September 2016 

 Sumber : Data sekunder diolah, 2010-2016 
 
 

Deskripsi statistik berikut ini menunjukkan nilai rata-rata average 

abnormal return sebelum, saat dan sesudah dari perusahaan yang 

melakukan pengumuman stock split.  

Tabel 5 
Average Abnormal Return (ARR) Perusahaan Sebelum, Saat dan 

Sesudah Pengumuman Stock Split 
 

No Kode 
Perusahaan 

AAR Sebelum AR Event Date AAR Sesudah 

1 TURI -0,00064 -0,00644 -0,01892 
2 INTA 0,001069 0,002601 -0,01152 
3 JTPE -0,01231 0,043535 -0,01523 
4 HERO 0,101178 0,097891 0,066917 
5 MDRN -0,00971 0,035025 0,020217 
6 SCMA 0,003712 -0,01693 0,007309 
7 ACES 0,007715 0,032769 -0,00191 
8 AMRT 0,004112 0,041136 -0,0007 
9 CMPP -0,02425 -0,77568 -0,00266 

10 TIRA 0,000512 0,018536 0,047453 
11 ITMA 0,156124 -0,08719 -0,0021 

 Sumber : Data sekunder diolah, 2010-2016 
 

Dari tabel 5 diperoleh informasi bahwa, periode sebelum peristiwa 

stock split, terdapat 7 perusahaan yang memiliki average abnormal return 
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yang positif yaitu INTA, HERO, SCMA, ACES, AMRT, TIRA, ITMA dan 

sisanya negatif. Periode saat peristiwa stock split terdapat 7 perusahaan yang 

memiliki average abnormal return positif yaitu INTA, JTPE, HERO, 

MDRN, ACES, AMRT, TIRA dan sisanya negatif. Sedangkan pada periode 

setelah peristiwa stock split terdapat 4 perusahaan yang memiliki average 

abnormal return positif yaitu HERO, MDRN, SCMA, TIRA dan sisanya 

negatif. Hal ini menunjukkan bahwa average abnormal return positif terjadi 

lebih banyak pada periode sebelum peristiwa stock split. Sedikitnya average 

abnormal return positif setelah pengumuman stock split mengindikasikan 

bahwa setelah stock split return realisasian yang diperoleh investor justru 

lebih rendah dibandingkan dengan return ekspektasiannya. 

Tabel 6 
Statistik Deskriptif Abnormal Return Sebelum dan  

Sesudah Stock Split 
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Sebelum -0,024250 0,156124 0,02068291 0,055526558 
Sesudah -0,018920 0,066917 0,00807782 0,026855747 

 Sumber : output spss (data diolah, 2017) 

Tabel 6 menunjukkan bahwa pada saat sebelum stock split rata-rata 

abnormal return 0,02068291 dengan standar deviasi sebesar 0,055526558. 

Rata-rata abnormal return saham lebih kecil dari standar deviasi, hal ini 

menunjukkan bahwa semakin besar penyimpangan nilai abnormal return 

saham sebelum stock split terhadap nilai rata-ratanya yaitu berkisar di antara 

-0,034843648 dan 0,076209468. Abnormal return saham yang terendah 

sebesar -0,024250 dan abnormal return tertinggi sebesar 0,156124. 
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Rata-rata abnormal return sesudah stock split sebesar 0,00807782 

dengan standar deviasi 0,026855747. Rata-rata abnormal return saham 

lebih kecil dari standar deviasi ini berarti semakin besar penyimpangan 

abnormal return sesudah sesudah stock split terhadap nilai rata-ratanya 

berkisar diantara -0,018777927 dan 0,034933567. Abnormal return saham 

terendah yaitu -0,018920 dan abnormal return tertinggi sebesar 0,066917. 

Rata-rata abnormal return pengalami penurunan sebesar -0,01260509 

dari 0,02068291 menjadi 0,00807782. Penurunan ini mengindikasikan 

bahwa adanya pengumuman stock split menyebabkan harga saham pada 

perusahaan perdagangan mengalami perubahan yang tercermin dari 

penurunan rata-rata abnormal return.  

B. Uji Normalitas 

Sebelum menentukan uji apa yang paling sesuai untuk dua sampel 

berpasangan, dilakukan uji normalitas data untuk melihat distribusi data. 

Data yang terdistribusi normal menggunakan uji hipotesis paired sample t-

test atau uji t. Apabila hasil data terdistribusi tidak normal maka digunakan 

uji wilcoxon signed rank test. Hasil pengolahan data uji normalitas dengan 

one-sample kolmogorof-smirnov jika menghasilkan asymptotic significance 

> 0,05 berarti data terdistrisbusi normal, jika nilai asymptotic significance < 

0,05 berarti data tidak terdistribusi normal. 
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Tabel 7 
Hasil Uji Normalitas Data CAAR pre dan CAAR post 

 
 Kolmogorof-

Smirnov  
Shapiro-Wilk Keterangan  

Sig. Sig. 
Sebelum 0,2 0,162 Normal 
Sesudah  0,2 0,988 Normal 

Sumber : output spss (data diolah, 2017) 
 
Tabel 7 menunjukkan rata-rata abnormal return kumulatif sebelum 

dan sesudah stock split dengan nilai asymptotic significance sebesar 

0,162 pada periode sebelum dan 0,988 periode sesudah pengumuman. 

Berdasarkan hasil tersebut, nilai asymptotic significance sebelum dan 

sesudah lebih besar dari 0,05 yang berarti data terdistribusi normal. 

Hasil pengujian normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov 

menunjukkan bahwa data rata-rata abnormal return kumulatif sebelum 

dan sesudah stock split terdistribusi secara normal, maka pengujian 

hipotesis yang digunakan adalah uji beda sampel yang berhubungan 

(Paired Sample T-Test) 

C. Pengujian Hipotesis 

H1 : Terdapat perbedaan rata-rata abnormal return kumulatif yang  

    signifikan sebelum dan sesudah pengumuman stock split. 

Berdasarkan uji normalitas menghasilkan data terdistribusi secara 

normal maka pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji 

Paired Samples Test. Berikut hasil pengujian CAAR pre dan CAAR post. 
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Tabel 8 
Hasil Paired Samples Statistics 

 
 Mean 

CAARpre 0,07092300 
CAAR post -0,004391 

       Sumber : output SPSS (data diolah), 2017 

Tabel 9 
Hasil Uji Beda CAAR-pre dan CAAR-post 

 
Paired sample t-test 

 T Df Sig. 
Pair 1  

Pre-post 
2,933 4 0,043 

Sumber : output SPSS (data diolah), 2017 

Tabel 8 menunjukkan rata-rata abnormal return kumulatif sebelum 

pengumuman sebesar 0,07092300 dan setelah pengumuman rata-rata 

abnormal return kumulatif sebesar -0,004391. Pada Tabel 9, pengujian 

terhadap CAAR periode sebelum dan sesudah pengumuman stock split 

menghasilkan nilai p-value sebesar 0,043. Karena nilai p-value < 0,05 

maka H1 didukung oleh fakta empiris dan menolak Ho yang berarti 

terdapat perbedaan rata-rata abnormal return kumulatif yang signifikan 

sebelum dan sesudah pengumuman stock split. 

D. Pembahasan 

Tabel 9 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,043 dan lebih kecil 

dari α (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa adanya peristiwa stock split 

menyebabkan rata-rata abnormal return kumulatif  berbeda antara lima hari 

sebelum dan lima hari sesudah stock split. Perbedaan yang dihasilkan dari 

olah data menunjukkan kearah yang positif . Namun nilai mean CAAR pada 
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tabel 8 setelah stock split bernilai negatif. Dimana rata-rata abnormal return 

kumulatif sebelum sebesar 0,07092300 dan setelah sebesar -0,004391. Jika 

kedua rata-rata abnormal return kumulatif dibandingkan, maka dengan 

adanya stock split tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan rata-rata 

abnormnal return kumulatif. Penurunan abnormal return kumulatif ini 

disebabkan oleh pasar yang merespon negatif atas adanya peristiwa stock 

split, investor cenderung menganggap bahwa informasi yang terkandung 

didalamnya sebagai berita buruk.  

Peristiwa stock split mengandung signalling theory yang dikemukakan 

oleh Mason, Helen dan Schelor dalam Rohana dkk (2003:603) yang 

menyatakan bahwa stock split memberikan sinyal yang positif karena 

manajer perusahaan akan menginformasikan prospek masa depan yang baik 

dari perusahaan kepada publik yang belum mengetahuinya. Akan tetapi 

hasil penelitian ini berlawanan dengan signalling theory karena investor 

dapat memprediksi informasi yang dibawa oleh adanya peristiwa stock split 

dan lebih mempercayai perusahaan-perusahaan yang benar-benar 

memberikan return atau keuntungan dari pada perusahaan yang hanya 

menjanjikan keuntungan dimasa yang akan datang. 

Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh Sari (2011), Wistawan dan 

Widanaputra (2013), Mediyanto (2015) yang menemukan adanya perbedaan 

yang signifikan rata-rata abnormal return saham sebelum dan sesudah 

pengumuman stock split.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab 

sebelumnya diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan rata-rata abnormal 

return kumulatif yang signifikan antara sebelum dan sesudah pengumuman 

stock split. Adanya perbedaan rata-rata abnormal return kumulatif ini 

menunjukkan bahwa pasar bereaksi dengan pengumuman stock split. 

Adanya perbedaan rata-rata abnormal return kumulatif juga menunjukkan 

bahwa harga saham pada perusahaan mengalami perubahan. 

Kesimpulan tersebut tidak dimaksudkan untuk dijadikan suatu 

kesimpulan yang berlaku umum. Hal ini disebabkan oleh jumlah sampel 

yang relatif sedikit dan periode penelitian yang singkat.  

B. Implikasi  

1. Implikasi Praktis 

Iinformasi yang terjadi di pasar modal tidak semua merupakan 

informasi yang berharga, karena itu pelaku pasar modal harus secara 

tepat memilah dan menganalisis informasi-informasi yang relevan 

untuk di perhatikan dalam pengambilan keputusan, sehingga 

diharapkan investor tidak terburu-buru untuk melakukan aksi jual beli 

dan lebih bersikap rasional dalam pengambilan keputusan.Hasil 

penelitian ini memberikan masukan bagi emiten bahwa aktifitas stock 
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split tidak menjamin bahwa abnormal return akan meningkat sesuai 

dengan tujuannya. Oleh karena itu, emiten hendaknya tidak terlalu 

memfokuskan pada peristiwa stock split tersebut tetapi bagaimana 

caranya supaya kinerja perusahaan bisa lebih meningkat setelah stock 

split sehingga para investor bisa mempercayai bahwa emiten akan 

memberikan prospek yang bagus dimasa yang akan datang. 

2. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi penulis 

mengenai stock split bahwa setelah pengumuman stock split terdapat 

perbedaan rata-rata abnormal return kumulatif yang diperoleh investor. 
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LAMPIRAN 1 

DATA SAMPEL PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No Kode 
Perusahaan 

Nama Perusahaan Tanggal Pengumuman 
Stock Split 

1 TURI Tunas Ridean Tbk 08 Juni 2010 
2 INTA Intraco Penta Tbk 01 Juni 2011 
3 JTPE Jasuindo Tiga Perkasa Tbk 20 Juli 2011 
4 HERO Hero Supermarket Tbk 02 April 2012 
4 MDRN Modern Internasional Tbk 25 Juni 2012 
6 SCMA Surya Citra Media Tbk 22 Oktober 2012 
7 ACES Ace Hardware Indonesia Tbk 30 November 2012 
8 AMRT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 16 Juli 2013 
9 CMPP Rimau Multi Putra Pratama Tbk 26 Agustus 2014 

10 TIRA Tira Austenite Tbk 22 Januari 2016 
11 ITMA Sumber Energi Andalan Tbk 06 September 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 2 

DATA ABNORMAL RETURN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. PT. Tunas Ridean Tbk (TURI) 

Event 
Window 

 Return realisasian Return ekspektasi Abnormal return 

H+5 -0,03571 -0,00342 -0,03229 
H+4 -0,03448 -0,00341 -0,03107 
H+3 0 -0,00238 0,00238 
H+2 -0,03333 0,004097 -0,03743 
H+1 0,016949 0,013144 0,003805 

0 0,005111 0,011547 -0,00644 
H-5 0,055755 0,009894 0,045861 
H-4 -0,03304 0,001415 -0,03446 
H-3 0,012324 0,008925 0,003399 
H-2 -0,01217 0,011191 -0,02337 
H-1 0 -0,00539 0,005386 

 

2. PT. Intraco Penta Tbk (INTA) 

Event 
Window 

 Return realisasian Return ekspektasi Abnormal return 

H+5 -0,0274 -0,0103 -0,0171 
H+4 -0,01351 -0,00499 -0,00852 
H+3 -0,02632 -0,00497 -0,02135 
H+2 -0,01299 -0,00442 -0,00856 
H+1 0 0,002087 -0,00209 

0 0 -0,0026 0,002601 
H-5 0 0,001824 -0,00182 
H-4 -0,00645 0,000261 -0,00671 
H-3 0 0,002614 -0,00261 
H-2 0,013072 -0,00157 0,014638 
H-1 0,006579 0,004719 0,001859 

 
3. PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk (JTPE) 

Event 
Window 

 Return realisasian Return ekspektasi Abnormal return 

H+5 0,018779 -0,00382 0,022595 
H+4 0 0,015254 -0,01525 
H+3 -0,04911 -0,00362 -0,04549 
H+2 -0,01754 -0,00695 -0,0106 
H+1 -0,01724 0,010165 -0,02741 

0 0,054545 0,011011 0,043535 
H-5 -0,03084 -0,00463 -0,02621 
H-4 0 0,009341 -0,00934 



H-3 0 0,004444 -0,00444 
H-2 0,008889 0,006711 0,002177 
H-1 -0,02597 -0,00223 -0,02374 

 

4. PT. Hero Supermarket Tbk (HERO) 

Event 
Window 

 Return realisasian Return ekspektasi Abnormal return 

H+5 -0,1272 0,004832 -0,132035 
H+4 -0,19711 0,002179 -0,19929 
H+3 0,163865 -0,00458 0,168444 
H+2 0,245032 -0,0012 0,246235 
H+1 0,24835 -0,00288 0,251231 

0 0,105632 0,007741 0,097891 
H-5 0,4375 -0,01922 0,456717 
H-4 0 0,011762 -0,011762 
H-3 0,176122 0,01092 0,165203 
H-2 -0,0967 0,003898 -0,1006 
H-1 0 0,003667 -0,003667 

 
5. PT. Modern Internasional Tbk (MDRN)  

Event 
Window 

 Return realisasian Return ekspektasi Abnormal return 

H+5 0,015649 0,006023 0,0096269 
H+4 0 -0,01726 0,0172626 
H+3 0,028986 -0,00344 0,0324262 
H+2 0,016367 -0,00147 0,017839 
H+1 0,030354 0,006421 0,0239328 

0 0,049558 0,014533 0,0350248 
H-5 -0,03253 0,009102 -0,041637 
H-4 0,042857 0,017494 0,0253629 
H-3 -0,02439 -0,01195 -0,012443 
H-2 0,007018 0,013656 -0,006639 
H-1 -0,00697 0,006222 -0,013191 

 
6. PT. Surya Citra Media Tbk (SCMA) 

Event 
Window 

 Return realisasian Return ekspektasi Abnormal return 

H+5 -0,02346 -0,0083 -0,01516 
H+4 0,012137 0,000692 0,011445 
H+3 0,089707 -0,00345 0,093155 
H+2 -0,06051 -0,00321 -0,0573 



H+1 0,012028 0,007619 0,004409 
0 -0,01878 -0,00184 -0,01693 

H-5 -0,00481 0,000923 -0,00573 
H-4 0,009704 0,001155 0,008549 
H-3 0,004875 -0,00253 0,007409 
H-2 0,004899 0,002309 0,00259 
H-1 0 -0,00574 0,005739 

 
7. PT. Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES)  

Event 
Window 

 Return realisasian Return ekspektasi Abnormal return 

H+5 -0,01349 -0,00529 -0,00821 
H+4 -0,05256 0,008345 -0,0609 
H+3 0,027737 0,002789 0,024948 
H+2 0 -0,0083 0,008299 
H+1 0,026987 0,000692 0,026294 

0 0,029321 -0,00345 0,032769 
H-5 0,014085 -0,00321 0,017293 
H-4 -0,00776 0,007619 -0,01538 
H-3 -0,00617 -0,00184 -0,00433 
H-2 0,014085 0,000923 0,013162 
H-1 0,028986 0,001155 0,027831 

 
8. PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) 

Event 
Window 

 Return realisasian Return ekspektasi Abnormal return 

H+5 0 -0,00927 0,009267 
H+4 0 0,00346 -0,00346 
H+3 0,016129 0,003037 0,013092 
H+2 0 0,000434 -0,00043 
H+1 -0,01587 0,006114 -0,02199 

0 0,02439 -0,01675 0,041136 
H-5 0 -0,00342 0,003423 
H-4 0,006547 -0,00933 0,015873 
H-3 0 -0,01028 0,010279 
H-2 0,016639 0,019025 -0,00239 
H-1 -0,01637 -0,00974 -0,00663 

 
9. PT. Rimau Multi Putra Pratama Tbk (CMPP) 

Event 
Window 

 Return realisasian Return ekspektasi Abnormal return 

H+5 -0,01604 -0,01058 -0,00546 



H+4 -0,0603 -0,00934 -0,05096 
H+3 -0,00995 0,005559 -0,01551 
H+2 -0,04739 0,002305 -0,0497 
H+1 0,104712 -0,00364 0,108349 

0 -0,77126 0,004422 -0,77568 
H-5 -0,04571 0,004636 -0,05035 
H-4 -0,03846 0,007983 -0,04644 
H-3 -0,03704 -0,00926 -0,02778 
H-2 0 0,003679 -0,00368 
H-1 0,010695 0,003692 0,007003 

 
10. PT. Tira Austenite Tbk (TIRA) 

Event 
Window 

 Return realisasian Return ekspektasi Abnormal return 

H+5 -0,08955 0,001962 -0,09151 
H+4 -0,06075 -0,008 -0,05275 
H+3 0,188889 0,00195 0,186939 
H+2 0,16129 0,002825 0,158465 
H+1 0,040268 0,004146 0,036123 

0 0,034722 0,016186 0,018536 
H-5 0 0,00111 -0,00111 
H-4 0 0,010996 -0,011 
H-3 0,006993 0,009515 -0,00252 
H-2 0 -0,00294 0,002937 
H-1 0 -0,01425 0,014251 

 
11. PT. Sumber Energi Andalan (ITMA) 

Event 
Window 

 Return realisasian Return ekspektasi Abnormal return 

H+5 0,032727 -0,00357 0,036298 
H+4 0 0,010253 -0,01025 
H+3 0,170213 0,00038 0,169833 
H+2 -0,09962 0,023125 -0,12274 
H+1 -0,09689 -0,01323 -0,08365 

0 -0,09969 -0,0125 -0,08719 
H-5 0,200449 -0,01676 0,217205 
H-4 0,199103 -0,00186 0,200962 
H-3 0,198925 0,001675 0,197249 
H-2 0,2 0,002987 0,197013 
H-1 -0,03125 0,00056 -0,03181 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 3 

DATA CUMULATIVE AVERAGE  

ABNORMAL RETURN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Event 
window  

TURI INTA JTPE HERO MDRN SCMA ACES AMRT CMPP TIRA ITMA ARR CAAR 

H+5 -0,03229 -0,0171 0,022595 -0,132035 0,0096269 -0,01516 -0,00821 0,009267 -0,00546 -0,09151 0,036298 -0,02036 -0,01928 
H+4 -0,03107 -0,00852 -0,01525 -0,19929 0,0172626 0,011445 -0,0609 -0,00346 -0,05096 -0,05275 -0,01025 -0,0367 -0,05598 
H+3 0,00238 -0,02135 -0,04549 0,168444 0,0324262 0,093155 0,024948 0,013092 -0,01551 0,186939 0,169833 0,055352 -0,00063 
H+2 -0,03743 -0,00856 -0,0106 0,246235 0,017839 -0,0573 0,008299 -0,00043 -0,0497 0,158465 -0,12274 0,013098 0,012467 
H+1 0,003805 -0,00209 -0,02741 0,251231 0,0239328 0,004409 0,026294 -0,02199 0,108349 0,036123 -0,08365 0,029001 0,041468 

0 -0,00644 0,002601 0,043535 0,097891 0,0350248 -0,01693 0,032769 0,041136 -0,77568 0,018536 -0,08719 -0,05589 -0,01442 
H-1 0,045861 -0,00182 -0,02621 0,456717 -0,041637 -0,00573 0,017293 0,003423 -0,05035 -0,00111 0,217205 0,055786 0,041368 
H-2 -0,03446 -0,00671 -0,00934 -0,011762 0,0253629 0,008549 -0,01538 0,015873 -0,04644 -0,011 0,200962 0,010513 0,051881 
H-3 0,003399 -0,00261 -0,00444 0,165203 -0,012443 0,007409 -0,00433 0,010279 -0,02778 -0,00252 0,197249 0,029946 0,081827 
H-4 -0,02337 0,014638 0,002177 -0,1006 -0,006639 0,00259 0,013162 -0,00239 -0,00368 0,002937 0,197013 0,008713 0,090541 
H-5 0,005386 0,001859 -0,02374 -0,003667 -0,013191 0,005739 0,027831 -0,00663 0,007003 0,014251 -0,03181 -0,00154 0,088998 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 4 

OUTPUT SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Sebelum 11 -.024250 .156124 .02068291 .055526558 

Sesudah 11 -.018920 .066917 .00807782 .026855747 

Valid N (listwise) 11     

 
 

Uji Normalitas 

 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

CAARpre .284 5 .200* .839 5 .162 

CAARpost .141 5 .200* .993 5 .988 

a. Lilliefors Significance Correction    

*. This is a lower bound of the true significance.   
 

Uji Paired sample test 

 
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 CAARpre .07092300 5 .022729741 .010165049 

CAARpost -4.39100000E-3 5 .036347257 .016254988 

 
 
 
 
 
 
 
 



Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

  Lower Upper 

Pair 

1 

CAAR

pre – 

CAAR

post 

.075314000 .057411162 .025675052 .004028627 .146599373 2.933 4 .043 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 5 

CONTOH PENGUMUMAN 

STOCK SPLIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building 1st Tower 5th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 - Indonesia
Phone: (62-21) 5299-1099, Fax: (62-21) 5299-1199 www.ksei.co.id

Jadwal Pelaksanaan Pemecahan Saham (Stock Split) ACE HARDWARE INDONESIA Tbk, PT
(ACES)

Perihal :

dan informasi dari Pengumuman Bursa Nomor: 158/FINC/ACES-E/10/12, dengan ini kami beritahukan bahwa
Emiten diatas bermaksud untuk melakukan Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split) dengan ketentuan
sebagai berikut : 

Adapun jadwal Pelaksanaan Pemecahan Saham (Stock Split) adalah sebagai berikut :

Kegiatan

Akhir perdagangan saham dengan Nilai Nominal Lama (Nominal 
Rp 100,- per saham) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi 

Mulai perdagangan saham dengan Nilai Nominal Baru (Nominal 
Rp 10,-  per saham) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi

Tanggal terakhir penyelesaian transaksi saham dengan Nilai Nominal
Lama Rp 100,-
Tanggal penentuan pemegang saham yang berhak atas hasil Stock Split
(Recording Date)

Tanggal distribusi saham dengan Nilai Nominal Baru Rp 10,- per saham
hasil pemecahan saham (Stock Split) -- awal hari
Awal perdagangan saham di Pasar Tunai dengan Nilai Nominal Baru  
Rp 10,- per saham
Tanggal dimulainya penyelesaian transaksi saham dengan Nilai Nominal
Baru Rp 10,- per saham

6 November 2012

5 November 2012

31 Oktober 2012

TanggalNo.

1.

2.

3.

4.

1 November 2012

Rasio Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split) dengan Nilai Nominal Lama Rp 100,- per saham
menjadi Nominal Baru Rp 10,- per saham. Rasio Pemecahan Unit Saham = 1 : 10

Kepada Yth.
Direksi Pemegang Rekening
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di tempat

No : KSEI-24717/JKS/1012 Jakarta, 30 Oktober 2012

Emiten
Kode dan Nama Saham
Kode ISIN Saham Lama
Kode ISIN Saham Baru

:   ACE HARDWARE INDONESIA Tbk, PT
:   ACES  -  ACE HARDWARE INDONESIA Tbk
:   ID1000108004   (Nilai Nominal Lama Rp. 100)
:   ID1000125503   (Nilai Nominal Baru Rp. 10)

Berdasarkan pemberitahuan yang kami terima dari Emiten dibawah ini,

Dengan hormat,



PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building 1st Tower 5th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 - Indonesia
Phone: (62-21) 5299-1099, Fax: (62-21) 5299-1199 www.ksei.co.id

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia

KSEI akan melaksanakan pendistribusian saham Stock Split  ini melalui C-BEST dengan menggunakan Modul
Mandatory Conversion (MCONV).

Petunjuk penggunaan fasilitas Corporate Action melalui C-BEST dapat dilihat pada home page KSEI
http://www.ksei.co.id (menu down load file)

Sehubungan rencana pelaksanaan Pemecahan Saham (Stock Split) tersebut diatas maka mohon kepada
Pemegang Rekening memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

Perhitungan hak Corporate Action atas Stock Split dilakukan melalui C-BEST berdasarkan jumlah Efek dan
Nama Pemegang Saham yang tercatat sebagai Sub Rekening di KSEI pada Tanggal Pencatatan
(Recording Date).

31 Oktober 2012 1 November 2012 6 November 20125 November 2012 dst.

Akhir Perdagangan
Nominal Lama

(Pasar Reguler dan
Pasar Negosiasi)

Awal Perdagangan
Nominal Baru

(Pasar Reguler dan
Pasar Negosiasi)

Akhir Penyelesaian
atas 

Perdagangan  
Nominal Lama

Penentuan Pemegang
Saham berhak atas
saham stock split 
(Recording Date)

Distribusi hasil
Stock Split dalam 

C-BEST 
(awal hari)

Awal Penyelesaian
atas 

Perdagangan
Nominal Baru

Konfirmasi Penyetoran Efek masih dengan Nominal Lama Konfirmasi Penyetoran Efek sudah
dengan Nominal Baru (hasil stock split)

Tembusan Yth:
1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
3. Direksi ACE HARDWARE INDONESIA Tbk, PT
4. Direksi ADIMITRA TRANSFERINDO, PT

Dalam Time Line dapat digambarkan sebagai berikut :

1.

Hasil penyesuaian jumlah Saham hasil Stock Split akan didistribusikan melalui C-BEST pada Tanggal
Pendistribusian (Efective Date).

2.

Nina Rizalina
KaNit. Penyelesaian Transaksi
Div. Jasa Kustodian Sentral

Hartati Handayani
KaNit. Pengelolaan Efek
Div. Jasa Kustodian Sentral



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 6 

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI 
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