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ABSTRACT 

 

This research is an event study research. The population is listing companies in the 

Indonesian Stock Exchane (IDX), which conducted stock split and reverse stock during the 

years 2012 to 2016. Sampling technique in this research use purposive sampling method. The 

samples are 24 companies conduct stock split and 2 companies that conduct reverse stock. 

The data used in this study is secondary data obtained from the announcement of Indonesia 

Stock Exchange (IDX) and Indonesia Capital Market Directory (ICMD)regarding companies 

that perform stock split and reverse stock, wihich accessible throught its website 

www.idx.co.id.  

The results show that there are no differences between the abnormal return before 

and after event of stock splits, there are also no differences between the liquidity of stock 

trading before and after event of stock split. The indicates that the policy of stock split 

contains information which doesn’t generate a market reaction and the information contains 

negative signal for investors. Results of research for the reverse stock event show that there 

are no differences between the abnormal return before and after the events of the reverse 

stock, There are also no differences between the stock trading liquidity before and after 

events of the reverse stock.  

 

Keywords: Abnormal Return,The Stock Trading Liquidity,Stock Split, Reverse Stock 

 

PENDAHULUAN 

 Suatu kegiatan corporate action  

merupakan salah satu informasi internal 

perusahaan yang dapat mempengaruhi 

pergerakan harga saham. Berdasarkan 

peraturan KSEI Nomer V1-D tentang 

corporate action  untuk efek beragun aset 

di ksei,definisi corporate action atau 

tindakan korporasi adalah “Setiap tindakan 

penerbit efek yang berkaitan dengan 

pemberian hak-hak yang terkait atas 

kepemilikan efek kepada pemegang efek” 

(efek yang dimaksudkan dalam penelitian 

ini adalah saham). Salah satu tindakan 

korporasi ini berbentuk Right issue, stock 

split, reverse stock dan Pembagian dividen 

saham dan lain-lain. 

 Aksi korporasi stock split sangat 

berpengaruh terhadap volatilitas saham 

perusahaan, stock split membuat saham 

perusahaan menjadi ramai diperdagangkan 

mailto:2014210112@students.perbanas.ac.id
mailto:muaz@perbanas.ac.id
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sehingga pergerakan saham (volatilitas) 

semakin bertambah besar. Biasanya 

perusahaan yang melakukan stock split ini 

adalah perusahaan yang berfundamental 

bagus tapi yang harga sahamnya sudah 

dirasa terlalu tinggi (mahal) untuk 

diperdagangkan. 

  Hamzah (2006) menyatakan bahwa 

pemecahan saham (stock split) merupakan 

aksi emiten yang dilakukan dengan cara 

memecah nilai nominal saham menjadi 

nominal lebih kecil sesuai rasio stock split 

yang ditentukan sedangkan penggabungan 

saham (reverse stock) merupakan aksi 

emiten yang berkebalikan dengan stock 

split, yaitu dengan cara menggabungkan 

nilai nominal saham menjadi nominal yang 

lebih besar sesuai dengan rasio reverse 

stock yang telah ditentukan. Stock split dan 

reverse stock merupakan tindakan 

perusahaan yang menjadi fenomena 

menarik hingga saat ini karena keduanya 

tidak memberikan tambahan nilai 

ekonomis bagi perusahaan oleh karena itu 

keduanya sering disebut sebagi kosmetika 

saham yang mengandung peristiwa bahwa 

upaya tersebut dilakukan oleh perusahaan 

untuk membuat sahamnya terlihat menarik 

bagi investor. 

 Salah satu alasan perusahaan 

melakukan stock split karena harga saham 

yang sudah terlalu tinggi. Setelah 

dilakukan stock split  harga saham akan 

menjadi lebih rendah dan likuiditas 

perdagangan saham tersebut meningkat. 

Dengan meningkatnya likuiditas 

perdagangan saham, diharapkan akan 

memberi peluang bagi pemegang saham 

untuk memperoleh abnormal return. 

 Menurut West dan Brouilette (1970) 

dan peterson (1992) yang dikutip oleh Han 

(1995), reverse stock memang tidak 

sepopuler stock split, namun perusahaan 

melakukan reverse stock dengan tujuan 

untuk memperbaiki image perusahaan 

dimata investor, meningkatkan likuiditas 

saham perusahaan dan mengurangi biaya 

transaksi para pemegang sahamnya. 

Tujuan reverse stock diharapkan akan 

mampu memperoleh keuntungan dari 

reverse stock yang membuat para 

pemegang saham di pasar merespon 

dengan baik atas tindakan reverse stock, 

namun tidak semua kasus dari adanya 

penggabungan saham kembali (reverse 

stock) dapat memberikan dampak yang 

positif. Terdapat beberapa penelitian 

tentang Stock split dan reverse stock yang 

menarik untuk di bahas dan diteliti karena 

saat ini masih menjadi teka-teki bagi para 

investor, Pada kenyataannya informasi ini 

tidak selalu memberikan keuntungan. 

Stock split dan reverse stock dianggap 

hanyalah sebagai alat pemanis bagi 

investor agar likuiditas perdagangan 

saham akan meningkat (Chotyahani, 

2010). Stock split dan reverse stock hanya 

menambahkan atau mengurangi jumlah 

lembar saham yang dimiliki investor tetapi 

tidak merubah nilai investasi yang 

ditanamkan investor pada suatu 

perusahaan. Banyak peneliti yang 

membahas fenomena dari aksi korporasi 

dengan melakukan tindakan stock split dan 

reverse stock  seperti penelitian yang 

dilakukan oleh A.A Sagung intan 

purnamasari(2013), Ahmad Fahmi, 

Wiriadi Sutrisno, Pardiono (2016), Kt Mas 

trisna Yanti Switriyani, Luci Sri Musmini, 

Edy Sujana (2014), Md. Saimum Hossain 

(university of Dhaka, Bangladesh) (2017), 

Yang menghasilkan kesimpulan berbeda-

beda terkait aksi korporasi dari tindakan 

melakukan stock split dan reverse stock. 

KERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

Stock Split 

 Menurut Jogiyanto (2015:561) 

pemecahan saham (stock split) degan 

memecah selembar saham menjadi 

beberapa lembar saham dimana harga 

saham baru setelah stock split adalah 

sebesar 1/n (banyaknya lembar saham) 

dari harga sebelumnya. 

Reverse Stock 



 

5 
 

 Reverse stock terdapat beberapa 

faktor yang mendorong seorang emiten  

melakukan sebuah aksi korporasi reverse 

stock diantaranya adalah untuk membuat 

harga saham lebih tinggi dibandingkan 

dengan sebelumnya . 

Trading Range Theory 

 Trading range theory merupakan 

sebuah teori pemecahan saham yang 

mengatur kembali harga saham pada 

kisaran harga yang diinginkan serta 

diharapkan menarik investor untuk 

membeli saham dalam jumlah yang relatif 

banyak. Apalagi harga pada saat sebelum 

pemecahan saham tinggi, maka stock split 

akan semakin menguatkan kebenaran akan 

motif tersebut. Alasannya dilakukannya 

pemecahan saham untuk mencapai optimal 

range (harga optimal) pada suatu harga 

saham sehingga dapat meciptakan pangsa 

pasar yang lebih luas. Perpecahan saham 

didorong karena harga saham terlalu tinggi 

yang menyebabkan kurangnya 

perdagangan saham. 

Signaling Theory 

Signaling theory adalah prinsip yang 

mengandung informasi dari setiap 

tindakan karena kondisi lama dimana suatu 

pihak yang memiliki informasi yang lebih 

banyak dari pada pihak lain. Sebagai 

contoh, manajemen perusahaan yang 

mempunyai informasi lebih akurat 

dibandingkan investor lainnya, sehingga 

kemungkinan besar akan berdampak pada 

respon yang berbeda-beda tergantung  dari 

masing-masig pihak. 

Teori efisiensi pasar modal 

 Teori efisiensi pasar dibedakan 

menjadi tiga jenis, efisiensi alokasional, 

efisiensi operasional, dan efisiensi 

informal. (Tatang:225-226). Konsep 

esisiensi alokasional dimana cara 

mengukur efisiensi pasar dengan 

mengakolasikan risko-risko pada sekuritas 

yang ada, dalam efisiensi operasional 

biaya transaksi yang rendah dapat 

meningkatkan perdagangan sekuritas, 

sedangkan efisiensi informal pasar 

dikatakan efisien, jika harga saham yang 

tercermin menggambarkan semua 

informasi yang ada secara cepat dan tepat. 

Abnormal Return 

 Return normal merupakan return 

expektasi (yang diharapkan oleh investor).   

Dengan demikian yang dimaksud dari 

return tidak normal (abnormal return) 

adalah selisih antara return sesungguhnya 

yang terjadi dengan rerturn expektasi. 

Return  sesungguhnya merupakan return 

yang terjadi pada waktu ke waktu yang 

merupakan selisih harga sekarang relatif 

terhadap harga sebelumnya 

Likuiditas perdagangan saham 

Likuiditas perdagangan saham bisa 

diartikan sebagai salah satu ukuran 

seberapa aktif suatu saham 

diperdagangkan di pasar. Likuiditas 

perdagangan saham mengartikan bahwa 

saham tersebut secara aktif 

diperdagangkan di pasar. Likuiditas 

perdagangan saham bisa dilihat dari 

volume perdagangannya. Volume 

perdagangan saham merupakan jumlah 

lembar saham yang diperdagangkan pada 

suatu periode tertentu (hari, 

mingguan,bulanan,tahunan dan 

seterusnya). 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa 

hipotesis penelitian sebagai acuan awal 

pada penelitian ini yang didasarkan pada 

teori dan penelitian terdahulu, yaitu: 

H1 : abnormal return sesudah peristiwa 

stock split lebih tinggi dibandingkan 

abnormal return sebelum  peristiwa stock 

split.  

H2 : likuiditas perdagangan saham lebih 

tinggi sesudah peristiwa stock split 

dibandingkan likuiditas perdagangan 

saham sebelum peristiwa stock split. 

H3 : abnormal return sebelum peristiwa 

reverse stock berbeda dibandingkan 

abnormal return sesudah  peristiwa 

reverse stock. 

H4 :likuiditas perdagangan saham 

sebelum peristiwa reverse stock berbeda 
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dibandingkan likuiditas perdagangan 

saham sesudah  peristiwa reverse stock. 

 

Kerangka Pemikiran yang mendasari 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut: 
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METODE PENELITIAN 

 

Identifikasi Sampel 

 Populasi dari penelitian ini yaitu 

semua perusahaan yang melalukan stock 

split dan reverse stock yang terdapat di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel 

dalam penelitian ini, ditentukan dengan 

metode purposive sampling. Metode ini 

yang digunakan untuk membatasi sampel 

dengan kriteria tertentu. Kriteria sampel 

pada penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1) Perusahaan yang melakukan stock split 

dan reverse stock  yang terdaftar di BEI 

2012-2016. 

2) Perusahaan yang tidak melakukan 

corporate action selain stock split dan 

reverse stock sebagai acuan yang 

berbeda dibandingkan dengan 

perusahaan yang melakukan corporate 

action. 

3) Perusahaan memiliki data secara 

lengkap sesuai kebutuhan analisis,yaitu 

tanggal pengumuman stock split dan 

selama penelitian perusahaan memiliki 

data harian harga saham,volume 

perdagangan saham ,indeks harga 

saham gabungan (IHSG), selama 11 

hari seputar pengumuman stock split 

dan reverse stock untuk masing-masing 

sampel perusahaan. 

Dari 565 perusahaaan yang terdaftar di 

BEI Selama tahun 2012-2016, maka 

diperoleh 26 sampel perusahaan sebagai 

sampel penelitian sesuai kriteria yang telah 

dilakukan. 

DataPenelitian 

Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu data sekunder. Sumber 

data yang digunakan dalam penelitian ini 

diperoleh dari data perusahaan-perusahaan 

yang melakukan stock split dan reverse 

stock pada tahun 2012-2016, Selain itu 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

adalah data Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) dimana untuk data ini 

bisa diperoleh melalui sumber yang resmi 

yaitu www.finance.yahoo.com. Serta 

jumlah saham yang beredar dari 

perusahaaan  yang bersumber dari laporan 

keuangan perusahaan yang diperoleh dari 

website Bursa Efek Indonesia (BEI) 

www.idx.co.id. 

  Metode yang digunakan dalam 

pengumpulan data adalah metode 

dokumentasi, metode ini dilakukan dengan 

cara mengumpulkan berbagai literatur-

literatur sebagai landasan dalam 

penyusunan penelitian. 

Abnormal Return 

Return normal merupakan return 

expektasi (yang diharapkan oleh investor).   

Dengan demikian yang dimaksud dari 

return tidak normal (abnormal return) 

adalah selisih antara return sesungguhnya 

yang terjadi dengan rerturn expektasi. 

Return  sesungguhnya merupakan return 

yang terjadi pada waktu ke waktu yang 

merupakan selisih harga sekarang relatif 

terhadap harga sebelumnya. 

Trading Volume Activity (TVA) 

Likuiditas perdagangan saham 

mengartikan bahwa saham tersebut secara 

aktif diperdagangkan di pasar. Likuiditas 

perdagangan saham bisa dilihat dari 

volume perdagangannya. Volume 

perdagangan saham merupakan jumlah 

lembar saham yang diperdagangkan pada 

suatu periode tertentu (hari, 

mingguan,bulanan,tahunan dan 

seterusnya). 

Jumlah dari suatu saham perusahaan 

yang telah melakukan stock split akan 

lebih banyak dari sebelumnya, Sebaliknya 

jumlah saham perusahaan yang melakukan 

reverse stock akan lebih sedikit dari 

sebelumnya. Likuiditas perdagangan 

saham dapat diukur menggunakan Trading 

Volume Activity (TVA) yang merupakan 

jumlah perbandingan suatu saham yang 

diperdagankan pada periode tertentu 

dengan suatu jumlah saham beredar 

perusahaan.  Kegiatan dalam penelitian ini 

menggunakan TVA  dengan perhitungan 

sebagai berikut : 

 

http://www.finance.yahoo.com/
http://www.idx.co.id/
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Abnormal Return sebelum dan sesudah 

stock split 

 Berdasarkan pengujian hipotesis 

pertama sebelumnya, secara statistik 

didapatkan hasil tidak terdapat perbedaan 

abnormal return sebelum dengan sesudah 

peristiwa stock split yang tidak signifikan. 

Hal ini mengindikasikan bahwa 

pengumuman stock split mengakibatkan 

tidak terjadinya perubahan abnormal 

return yang signifikan di pasar pada 

sebelum dan sesudah peristiwa stock split. 

Berkaitan dengan teori efisiensi pasar 

maka pengumuman stock split ini tidak 

memiliki informasi kandungan informasi 

bagi pelaku pasar modal (investor) 

sehingga pasar tidak memberikan 

reaksinya. 

 Hasil tersebut juga tidak sesuai 

dengan signaling theory yang menyatakan 

bahwa stock split memiliki sinyal positif 

bagi investor. Sinyal positif yang 

dimaksudkan tidak membuat investor 

tertarik untuk memiliki saham-saham 

perusahaan yang akan melalukan stock 

split. Ketidaktertarikan ini tidak dapat 

meningkatkan harga saham yang pada 

akhirnya tidak menciptakan abnormal 

return di pasar. 

Trading Volume Activity (TVA) sebelum 

dan sesudah  stock split 

 Berdasarkan pengujian hipotesis 

kedua sebelumnya, secara statistik 

didapatkan hasil tidak terdapat perbedaan 

likuiditas perdagangan saham sebelum dan 

likuiditas perdagangan saham sesudah 

peristiwa stock split. Hal ini 

mengindikasikan bahwa pengumuman 

stock split tidak mengakibatkan terjadinya 

perubahan likuiditas perdagangan saham ( 

yang diukur dengan trading volume 

activity ) yang tidak signifikan dipasar 

pada sebelum dan sesudah stock split. 

Secara teoritis, stock split mengandung 

sinyal positif bagi para investor karena 

dengan mengeluarkan kebijakan stock 

split, investor berfikir perusahaan yang 

memiliki prospek yang bagus di masa 

yang akan datang mengenai kegiatan 

usahanya karena dengan stock split maka 

perusahaan akan memiliki tanggung jawab 

yang lebih untuk menyenangkan para 

pemegang saham yang semakin 

bertambah. Sinyal yang dimaksudkan 

justru tidak seiring dengan teori yang ada 

karena sinyal disini tidak menarik investor 

untuk melakukan investasi pada saham 

perusahaan stock split. Hal ini 

menyebabkan jumlah permintaan atas 

saham tersebut tidak meningkat dan pada 

akhirnya juga tidak meningkatkan 

likuiditas perdagangan saham. 

Abnormal Return Sebelum dan Sesudah 

Peristiwa Reverse Stock 

 Hasil pengujian hipotesis ketiga 

menyatakan bahwa secara statistik 

abnormal return sebelum peristiwa 

reverse stock tidak berbeda dengan 

abnormal return sesudah peristiwa reverse 

stock. Hal ini mengindikasikan bahwa 

pengumuman reverse stock tidak 

berdampak pada perubahan abnormal 

return di pasar pada sebelum dan sesudah 

reverse stock. Hal ini mengindikasikan 

investor menganggap kebijakan reverse 

stock  bukanlah informasi yang bernilai. 

Investor merasa kurang yakin atas 

informasi yang melekat dibalik kebijakan 

tersebut sehingga abnormal return yang 

dihasilkan pada periode sebelum dan 

sesudah pelaksanaan reverse stock tidak 

berbeda. 

Trading Volume Activity (TVA) Sebelum 

dan Sesudah Reverse Stock 

 Hasil pengujian hipotesis ke empat 

bahwa secara statistik likuiditas 

perdagangan saham sebelum dan sesudah 

peristiwa reverse stock tidak berbeda. Hal 

ini mengindikasikan bahwa pengumuman 

reverse stock tidak dipandang sebagai 

informasi yang bernilai bagi investor 

sehingga tidak terjadi perubahan yang 

signifikan pada likuiditas perdagangan 

saham yang tercermin dengan trading 

volume activity di pasar pada sebelum dan 

sesudah peristiwa reverse stock. 

Variabel Penelitian 

 Variabel dalam penelitian yang 

digunakan dalam peneltian ini meliputi 
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abnormal return dan trading volume 

activity. 

Definisi Operasional  Variabel 

Abnormal return 

 Abnormal return merupakan 

kelebihan dari return sesungguhnya terjadi 

terhadap return normal. Pengukuran 

variabel abnormal return dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

   Ari,t=Ri,t- E(Ri,t)  

 Dimana  :    

Ari,t= Abnormal return saham i pada 

periode t 

 Ri,t        = Actual return saham i pada 

periode t 

E(Ri,t) = expected return saham i pada 

periode t 

Trading Volume Activity 

Trading Volume activity adalah 

saham harian yang dibandingkan dengan 

jumlah saham perusahaan yang beredar di 

pasar. pengukuran variabel Trading 

volume activity dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

TVA

 

Alat Analisis 

Dalam penelitian ini bertujuan untuk 

melihat reaksi pasar terhadap kebijakan 

stock split,reverse stock yang dapat 

diamati dengan melalui likuiditas 

perdagangan harga saham. 

 Dimana pengamatan dilakukan 

selama  sebelas hari, dimana 5 hari 

sebelum peristiwa, 1 hari tanggal peristiwa 

,dan 5 hari setelah peristiwa. Dalam 

pengukuran akan dilakukan pada likuiditas 

perdagangan saham (TVA) dan abnormal 

return. Likuiditas perdagangan saham 

diperoleh dengan cara saham yang 

diperdagangkan dibagi dengan saham yang 

beredar. Sedangkan abnormal return 

diperoleh dari selisih return yang 

diharapakan dengan return yang 

didapatkan. 

Dalam analisis statistik ada dua 

pengujian yang digunakan yaitu pengujian 

normalitas apabila data terdistribusi 

normal menggunakan uji paired sample t-

test, dan jika data tidak terdistribusi 

normal menggunakan uji Wilcoxon Signed 

Ranks. Untuk membuat kesimpulan dari 

pengujian hipotesis dapat ditentukan 

dengan tingkat signifikasi. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Analisis deskriptif digunakan untuk 

memberikan deskripsi atau gambaran hasil 

statistik dari variabel abnormal return dan 

trading volume activity yang dilihat dari 

nilai rata-rata, minimum, maksimum, dan 

std deviasi. 

 

Tabel 1 

Statistik Deskriptif Stock split 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Lampiran 6, data diolah  

 

Variabel N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

AR Sebelum 24 -0.02425 0.15611 0.01281 0.03844 

AR Sesudah 24 -0.02079 0.06691 -6.0875 0.01856 

TVA Sebelum 24 0.00004 0.05925 0.00408 0.01199 

TVA Sesudah 24 0.00000 0.2738 0.01825 0.01825 
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 Rata-rata abnormal return sebelum 

stock split sebesar 0.01281 dan rata-rata 

abnormal return sesudah stock split sebesar 

-6.0875. Rata-rata abnormal return sesudah 

stock split lebih kecil dari rata-rata abnormal 

return sebelum stock split. Hasil tersebut 

menunjukkan penurunan dibandingkan 

dengan sebelum stock split dengan standard 

deviasi sebelum stock split sebesar 0.03844 

dan standard deviasi sesudah stock split 

sebesar 0.01856 yang menunjukkan hasil 

tersebut merupakan data homogen . 

 Rata-rata Trading Volume Activity 

(TVA) sebelum stock split sebesar 0.00408 

dan rata-rata Trading Volume Activity 

(TVA) sesudah stock split sebesar 0.01825. 

Rata-rata Trading VolumeActivity (TVA) 

sesudah stock split lebih tinggi dari rata-rata 

Trading Volume Activity (TVA) sebelum 

stock split. Hasil tersebut menunjukkan 

adanya kenaikan volume penjualan saham 

setelah stock split dengan standard deviasi 

sebelum stock split sebesar  0.01199 dan 

standard deviasi sesudah stock split sebesar 

0.01825 yang menunjukkan hasil tersebut 

merupakan data homogen. 

 

Tabel 2 

Statistik Deskriptif Reverse Stock 
Variabel N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

AR Sebelum 2 -0.0016 -0.00147 -0.00153 0.000092 

AR Sesudah 2 0.00897 0.01461 0.01179 0.00399 

TVA Sebelum 2 -0.00030 -0.00020 -0.00025 0.000071 

TVA Sesudah 2 0.00038 0.00096 0.00067 0.00041 

Sumber: Lampiran 7, data diolah 

 

Rata-rata abnormal return sebelum reverse 

stock sebesar -0.00153 dan rata-rata 

abnormal return sesudah reverse stock 

sebesar 0.01179. Rata-rata abnormal return 

sesudah reverse stock lebih tinggi dari rata-

rata abnormal return sebelum reverse stock. 

Hasil tersebut menunjukkan kenaikan 

dibandingkan dengan sebelum reverse stock 

dengan standard deviasi sebelum reverse 

stock sebesar  0.000092 dan standard deviasi 

sesudah stock reverse sebesar 0.00399 yang 

menunjukkan hasil tersebut merupakan data 

homogen. 

 Rata-rata Trading Volume Activity 

(TVA) sebelum reverse stock sebesar -

0.00025 dan rata-rata Trading Volume 

Activity (TVA) sesudah reverse stock 

sebesar 0.00067. Rata-rata Trading Volume 

Activity (TVA) sesudah reverse stock  lebih 

tinggi dari rata-rata Trading Volume Activity 

(TVA) sebelum reverse stock. Hasil tersebut 

menunjukkan adanya kenaikan volume 

penjualan saham setelah reverse stock 

dengan standard deviasi sebelum stock 

reverse sebesar 0.000071 dan standard 

deviasi sesudah stock reverse sebesar 

0.00041 yang menunjukkan hasil tersebut 

merupakan data homogen . 

Uji Normalitas 

 Uji normalitas digunakan untuk 

menguji apakah suatu data dalam penelitian 

berdistribusi normal atau tidak. Suatu data 

dikatakan normal apabila tingkat signifikan 

α > 5 % ( 0,05). Berikut ini merupakan hasil 

uji normalitas  pada variabel abnormal 

return  dan trading volume activity : 
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Sumber:  Data diolah, SPSS 2016 

 

       

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa nilai 

Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 1.253 

dengan tingkat signifikan 0,086 berarti hal 

itu menunjukkan bahwa model regresi 

terdistribusi normal karena tingkat 

signifikansinya > 0,05. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

Sumber: Data diolah, SPSS 2016 
 

 

Tabel 3 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Abnormal Return Stock Split 

  Unstandardized 

Residual 

N 24 

Normal 

Parameters
a
 

Mean .0000000 

Std. Deviation .03445741 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .256 

Positive .256 

Negative -.146 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.253 

Asymp. Sig. (2-tailed) .086 

 

Tabel 4 

 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Trading Volume Activity (TVA) Stock Split 

  Unstandardized 

Residual 

N 24 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation .01459399 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .420 

Positive .420 

Negative -.362 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.682 

Asymp. Sig. (2-tailed) .007 
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Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa nilai 

Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 1.682 

dengan tingkat signifikan 0,007 berarti hal 

itu menunjukkan bahwa model regresi 

terdistribusi tidak normal karena tingkat 

signifikansinya < 0,05. 

Hasil Analisis dan Pembahasan 

pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji 

variabel abnormal return dan trading 

volume activity . alat pengujian untuk 

melihat perbedaan rata-rata dua sampel 

berpasangan dengan tingkat signifikan α > 5 

% (0.05). pengolahan data menggunakan 

software SPSS 16 for windows untuk 

melakukan pengujian hipotesis. 

 

Abnormal Return sebelum dan sesudah stock 

split 

Berdasarkan pengujian hipotesis pertama 

sebelumnya, secara statistik didapatkan hasil 

tidak terdapat perbedaan abnormal return 

sebelum dengan sesudah peristiwa stock 

split yang tidak signifikan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa pengumuman stock 

split mengakibatkan tidak terjadinya 

perubahan abnormal return yang signifikan 

di pasar pada sebelum dan sesudah peristiwa 

stock split. Berkaitan dengan teori efisiensi 

pasar maka pengumuman stock split ini 

tidak memiliki informasi kandungan 

informasi bagi pelaku pasar modal (investor) 

sehingga pasar tidak memberikan reaksinya. 

Trading Volume Activity (TVA) sebelum 

dan sesudah  stock split 

Berdasarkan pengujian hipotesis kedua 

sebelumnya, secara statistik didapatkan hasil 

tidak terdapat perbedaan likuiditas 

perdagangan saham sebelum dan likuiditas 

perdagangan saham sesudah peristiwa stock 

split. Hal ini mengindikasikan bahwa 

pengumuman stock split tidak 

mengakibatkan terjadinya perubahan 

likuiditas perdagangan saham ( yang diukur 

dengan trading volume activity ) yang tidak 

signifikan dipasar pada sebelum dan sesudah 

stock spit. 

Abnormal Return Sebelum dan Sesudah 

Peristiwa Reverse Stock 

Hasil pengujian hipotesis ketiga menyatakan 

bahwa secara statistik abnormal return 

sebelum peristiwa reverse stock tidak 

berbeda dengan abnormal return sesudah 

peristiwa reverse stock. Hal ini 

mengindikasikan bahwa pengumuman 

reverse stock tidak berdampak pada 

perubahan abnormal return di pasar pada 

sebelum dan sesudah reverse stock. Hal ini 

mengindikasikan investor menganggap 

kebijakan reverse stock  bukanlah informasi 

yang bernilai. Investor merasa kurang yakin 

aats informasi yang melekat dibalik 

kebijakan tersebut sehingga abnormal return 

yang dihasilkan pada periode sebelum dan 

sesudah pelaksanaan reverse stock tidak 

berbeda. 

Trading Volume Activity (TVA) Sebelum 

dan Sesudah Reverse Stock 

Hasil pengujian hipotesis ke empat bahwa 

secara statistik likuiditas perdagangan saham 

sebelum dan sesudah peristiwa reverse stock 

tidak berbeda. Hal ini mengindikasikan 

bahwa pengumuman reverse stock tidak 

dipandang sebagai informasi yang bernilai 

bagi investor sehingga tidak terjadi 

perubahan yang signifikan pada likuiditas 

perdagangan saham yang tercermin dengan 

trading volume activity di pasar pada 

sebelum dan sesudah peristiwa reverse 

stock. 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, 

DAN SARAN 

Berdasarkan hasil dan analisis yang telah 

dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa 

Abnormal Return sesudah peristiwa stock 

split lebih kecil dibandingkan sesudah 

peristiwa stock split atau tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan abnormal return 
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sesudah dan sebelum peristiwa stock split 

pada perusahaan yang terdaftar di BEI 2012-

2016. Hal ini menunjukkan bahwa 

pengumuman kebijakan stock split tidak 

mengandung informasi yang menimbulkan 

reaksi pasar. Stock split mensinyalkan 

adanya informasi positif bagi investor, 

namun hasil dari penelitian ini justru 

berbanding terbalik dimana investor tidak 

tertarik untuk memiliki saham-saham 

perusahaan yang melakukan stock split. 

 Likuiditas perdagangan saham 

sesudah peristiwa stock split tidak lebih 

tinggi dibandingkan sebelum peristiwa stock 

split atau tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan likuiditas perdagangan saham 

sesudah dan sebelum peristiwa stock split 

pada perusahaan yang terdaftar di BEI 2012-

2016. Hal ini mengindikasikan bahwa 

pengumuman stock split memiliki dampak 

perubahan likuiditas perdagangan saham 

yang tidak terlalu signifikan di pasar. Sinyal 

positif yang melekat dengan informasi 

tersebut menyebabkan jumlah permintaan 

atas saham perusahaan yang melakukan 

stock split meningkat sehingga likuiditas 

perdagangan saham juga meningkat. 

 Abnormal Return sebelum peristiwa 

reverse stock tidak berbeda dengan 

abnormal return sesudah peristiwa reverse 

stock pada perusahaan yang terdaftar di BEI 

2012-2016. Hal ini menunjukkan bahwa 

pengumuman kebijakan reverse stock tidak 

mengandung informasi yang menimbulkan 

reaksi pasar. Investor merasa kurang percaya 

atas informasi lain yang melekat dibalik 

kebijakan tersebut. 

Likuiditas perdagangan saham 

sebelum peristiwa reverse stock tidak 

berbeda dengan likuiditas perdagangan 

saham sesudah peristiwa likuiditas 

perdagangan saham pada perusahaan yang 

terdaftar di BEI 2012-2016. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebenarnya kebijakan 

reverse stock tidak mengandung informasi 

yang akan menyebabkan perbedaan 

likuiditas perdagangan saham, meskipun 

dalam penelitian ini akibat kebijakan reverse 

stock dilihat dari segi rata-rata likuiditas 

perdagangan saham yang justru memberikan 

perubahan dari negatif menjadi positif 

meskipun tidak signifikan. 

 Beberapa keterbatasan tersebut 

antara lain: 

 Likuiditas perdagangan saham dalam 

penelitian ini hanya diukur dengan trading 

volume activity. Pengukuran likuiditas 

perdagangan saham dengan menggunakan 

atau menambah ukuran lain mungkin dapat 

menciptakan hasil yang berbeda. 

 Perhitungan return harapan 

(expected return) pada penelitian ini 

menggunakan market adjusted model 

mungkin dapat menciptakan hasil yang 

berbeda. 

Bagi peneliti selanjutnya mungkin bisa 

menggunakan beberapa tambahan terkait: 

Likuiditas perdagangan saham dapat 

menggunakan ukuran lain seperti 

menggunakan bid ask spread dimana 

merupakan selisih antara harga tertinggi 

yang bersedia dibayar pembeli (bid) untuk 

kemanan dan harga terendah yang bersedia 

diterima oleh penjual. 

 Perhitungan expected return bisa 

menggunakan selain market adjusted model, 

seperti market model dan mean adjusted 

model. 
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