
9 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya yang mengambil 

topik mengenai pengaruh dari pemecahan saham (Stock split) dan Efek Intra 

Industri  

1. Penelitian  Lang, Harry H.P, dan Rene M. Stulz (1992) 

Penelitian ini mengambil topik tentang “contagion and competitive effects of 

bankruptcy announcement”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

membuktikan bahwa pengumuman kepailitan mempunyai contagion effect dan 

competitive effect pada perusahaan lain dalam satu industri. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah abnormal return dan karakteristik 

industri (leverage, degree of competition) 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdapat 

di Center for Research in Security Prices (CRSP) antara Januari 1970 dan 

Desember 1989 dari perusahaan yang mempunyai liabilitas 120 juta dollar. 

Dan terdapat 41 sampel perusahaan yang mengumumkan kebangkrutan. 

Penelitian ini menggunakan uji regresi. Hasil dari penelitian ini competitive 

effect lebih mendominasi di industri dimana leverage dan tingkat kompetisi 

oleh Herfindal Index rendah.  
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Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah untuk 

membuktikan adanya efek intra industri dari suatu pengumuman pada perusahaan 

lain dalam industri yang sama 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah  

a. Pada penelitian sekarang variabel yang digunakan adalah Abnormal return 

dan Trading Volume Activity , sedangkan pada penelitian terdahulu variabel 

yang digunakan adalah abnormal return dan karakteristik industri 

b. Pada penelitian sekarang menguji tentang efek intra industri terhadap 

pengumuman stok split sedangkan pada penelitian terdahulu menguji 

tentang contagion effect dan competitive effect terhadap pengumuman 

kepailitan 

c. Populasi yang digunakan dalam penelitian sekarang adalah perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia sedangkan pada penelitian terdahulu 

adalah perusahaan yang ada di Center for Research in Security Prices 

d. Periode yang digunakan dalam penelitian sekarang adalah dari tahun 2009-

2012, sedangkan dalam penelitian terdahulu periode yang digunakan antara 

januari 1970 dan Desember 1989 

e. Pada penelitian sekarang menggunakan selisih dari abnormal return dan 

trading volume activity sedangkan pada penelitian terdahulu tudak 

menggunakan selisih dari abnormal return 

2.  Penelitian Wang Sutrisno, Francisca Yuniarti, dan Soffy Susilowati (2000) 

Penelitian ini mengambil topik tentang “pengaruh stock split terhadap 

likuiditas dan return saham di Bursa Efek Indonesia”. Tujuan dari penelitian 
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ini adalah untuk menguji kembali apakah stock split dapat mempengaruhi 

likuiditas dan return saham baik ditinjau secara individual untuk masing-

masing saham maupun seluruh saham sebagai portofolio. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah return dan likuiditas.  

Penelitian ini dilakukan secara purposive sampling. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 15 perusahaan yang melakukan stock split yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan uji beda dua 

rata-rata. Hasil dari penelitian ini adalah stock split tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap abnormal return baik ditinjau secara individual maupun 

ditinjau sebagai sebuah portofolio. Hasil penelitian yang lainnya yaitu bahwa 

volume perdagangan dan presentase spread berpengaruh signifikan. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu 

a. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling 

b. Sampel yang digunakan merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 

c. Teknik analisis yang digunakan adalah sama yaitu uji beda dua rata-rata 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu  

a. Pada penelitian sekarang menguji efek intra industri sedangkan pada 

penelitian terdahulu tidak menguji efek intra industri 

b. Periode penelitian yang digunakan pada penelitian sekarang adalah dari 

tahun 2009-2012 sedangkan pada penelitian terdahulu adalah Juli 1995 – 

Juli 1997 
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c. Event window pada penelitian sekarang adalah 6 hari, yaitu pada saat 

pengumuman stock split dan 5 hari setelah stock split sedangkan pada 

penelitian terdahulu adalah sepuluh hari perdagangan 

d. Perhitungan expected return pada penelitian sekarang menggunakan market 

adjusted model sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan market 

model. 

3. Penelitian Indah Kurniawati (2003) 

Penelitian ini mengambil topik tentang “analisis kandungan informasi stock 

split dan likuiditas saham (Study Empiris pada Non-synchronous Trading)”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris kandungan 

informasi stock split dengan melakukan koreksi terhadap bias beta (resiko 

sistematis). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah abnormal 

return dan liukuiditas saham yang diukur menggunakan perubahan risiko 

sistematis (beta), volume perdagangan, dan bid ask spread. Pada penelitian ini 

teknik analisis yang digunakan adalah uji t-test 

Penelitian ini dilakukan secara purposive sampling. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 61 perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek 

Jakarta. Hasil dari penelitian ini adalah stock split  memiliki kandungan 

informasi sehingga di respon oleh para pelaku pasar. Hasil lain adalah 

likuiditas saham menunjukkan bahwa hanya beta yang memiliki perbedaan 

signifikan, sedangkan volume pergadangan dan bid ask spread tidak signifikan. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah teknik 

pengambilan sampel yang dilakukan secara purposive sampling.  



13 

 

 

 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu  adalah sama-sama 

untuk menguji kandungan informasi stock split yang diukur dengan 

menggunakan  abnormal return dan trading volume activity 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah  

a. Periode penelitian yang digunakan dalam penelitian sekarang adalah 2009-

2012 sedangkan pada penelitian terdahulu periode waktu yang digunakan 

adalah dari Juni 1994 – Juni 1997 

b. Pada penelitian sekarang menguji efek intra industri dari pengumuman stock 

split sedangkan pada penelitian terdahulu tidak menguji efek intra industri 

c. Event window yang digunakan dalam penelitian sekarang adalah selama 6 

hari, yaitu pada saat mengumumkan stock split dan 5 hari setelah stock split, 

sedangkan pada penelitian terdahulu adalah 11 hari perdagangan yaitu lima 

hari sebelum stock split dan 5 hari setelah stock split 

4. Penelitian Luciana Spica Almilia dan Emanuel Kristijadi (2005) 

Penelitian ini mengambil topik tentang “analisis kandungan informasi dan efek 

intra industri pengumuman stock split yang dilakukan oleh perusahaan 

bertumbuh dan tidak bertumbuh”. Tujuan dari penelitian ini salah satunya 

adalah untuk menguji efek inta industri pengumuman stock split yang 

dilakukan oleh perusahaan bertumbuh dan perusahaan tidak bertumbuh. 

Variabel yang digunakan adalah abnormal return dan risiko sistematis (beta). 

Penelitian ini dilakukan secara purposive sampling. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 79 perusahaan reporter (59 perusahaan bertumbuh 

dan 20 perusahaan tidak bertumbuh) dan 166 perusahaan non reporter (120 
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perusahaan non reporter untuk perusahaan reporter bertumbuh dan 46 

perusahaan non reporter untuk perusahaan reporter tidak bertumbuh 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan 

uji t-test. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efek intra industri pada 

penelitian ini hanya terjadi pada perusahaan  bertumbuh, efek yang 

ditimbulkan dari pengumuman stock split yang dilakukan oleh perusahaan 

bertumbuh adalah competitive effect. Sedangkan pada perusahaan tidak 

bertumbuh tidak terjadi efek transfer informasi intra industri 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu  adalah 

a.  Menguji tentang stock split dan efek intra industri dengan menggunakan 

Abnormal return 

b. Populasi yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 

Perbedaan penelitiaan sekarang dengan penelitian terdahulu adalah : 

a. Variabel yang diteliti, pada penelitian sekarang variabel yang diuji adalah 

Abnormal return  dan Trading Volume Activity  . Pada penelitian terdahulu 

variabel yang digunakan adalah abnormal return dan Resiko sistematika 

(Beta), dan pertumbuhan perusahaan. 

b. Perbedaan Periode penelitian, pada penelitian sekarang periode yang 

digunakan adalah dari tahun 2009-2012, sedangkan pada penelitian 

terdahulu periode yang digunakan adalah tahun 1997-2002. 
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2. Penelitian Luciana Spica Almilia dan Emmanuel Kristijadi (2006) 

Penelitian ini mengambil topik tentang “dampak size perusahaan terhadap 

kandungan informasi dan efek intra industri pengumuman stock split”. Tujuan 

dari penelitian ini salah satunya adalah untuk menganalisis pengumuman stock 

split yang dilakukan oleh perusahaan size besar dan kecil yang mengakibatkan 

abnormal return yang signifikan pada perusahaan non reporter dalam 

subsector industri yang sama.  

Pemilihan sampel pada penelitian ini dilakukan secara purposive sampling. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 79 reporter yang terdiri 

dari 40 perusahaan kategori size kecil dan 39 perusahaan kategori size besar 

pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini 

menggunakan uji t-test. Hasil dari penelitian ini adalah efek intra industri yang 

ditimbulkan dari pengumuman Stock Split dilakukan oleh perusahaan size besar 

pada saat stock split adalah contagion effect dan setelah pengumuman stock 

split adalah competitive effect. Hasil penelitian yang lain adalah terdapat 

abnormal return abnormal return yang signifikan yang terjadi di hari t0 yang 

berarti bahwa pengumuman tersebut memiliki kandungan informasi. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 

a. Menguji tentang stock split dan Efek Intra Industri dengan menggunakan 

Abnormal return pada perusahaan reporter dan perusahaan non reporter 

b. Populasi yang digunakan sama yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah 
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a. Variabel yang diteliti, pada penelitian sekarang variabel yang diuji adalah 

Abnormal return dan Trading Volume Activity, pada penelitian terdahulu 

Variabel yang digunakan adalah abnormal return dan Resiko sistematika 

(Beta), dan ukuran perusahaan 

b. Perbedaan Periode penelitian, pada penelitian sekarang periode yang 

digunakan adalah dari tahun 2009-2012, sedangkan pada penelitian 

terdahulu periode yang digunakan adalah tahun 1997-2002 

c. Pada penelitian sekarang menggunakan selisih dari abnormal return  dan 

trading volume activity sedangkan pada penelitian terdahulu tidak 

menggunakan selisih dari abnormal return, risiko sistematis (beta), dan 

ukuran  perusahaan 

3. Penelitian Tawatnuntachai, O, dan D’Mello,R (2006) 

Penelitian ini mengambil topik tentang “Intra-industri reactions of Stock Split 

announcements”.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan 

informasi yang menguntungkan oleh pengumuman stock split kepada 

perusahaan yang tidak melakukan stock split pada industri yang sama. 

Populasi dalam penelitian ini perusahaan dari Center for Research in Security 

Prices (CRSP), dan sampel yang digunakan adalah 327 perusahaan yang 

melakukan Stock Split  dan 50 perusahaan yang tidak melakukan Stock Split 

pada periode 1986-1995. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Multivariate Analysis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa abnormal 

return yang positif dari perusahaan yang melakukan stock split membawa 
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informasi menguntungkan dari pengumuman stock split pada perusahaan yang 

tidak melakukan stock split pada industri yang sama. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah untuk 

menguji tentang stock split  dan efek intra industri  

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah  

a. Variabel yang digunakan dalam penelitian sekarang adalah  Abnormal 

return dan Trading Volume Activity , sedangkan variabel yang digunakan 

dalam penelitian terdahulu adalah Abnormal return, tingkat konsentrasi, 

Earning, Level of Asymmetric Information, dan Degree of Undervaluation  

b. Periode waktu yang digunakan pada penelitian sekarang  adalah tahun 2009-

2012 sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan periode 1986-1995 

c. Populasi yang digunakan dalam penelitian sekarang adalah perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan pada penelitian terdahulu  

adalah perusahaan dari Center for Research in Security Prices (CRSP) 

4. Penelitian Shinta Heru Satoto dan Hasa Nurrohim KP (2008) 

Penelitian ini mengambil topik tentang “Competitive dan contagion effects 

dalam transfer informasi intra industri terhadap pengumuman stock split”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji kembali reaksi intra industri 

atas pengumuman stock split pada perusahaan-perusahaan di Bursa Efek 

Indonesia. 

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling 

dengan menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada periode 1997-2004. Sampel yang digunakan dalam penelitian 
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ini adalah 67 perusahaan reporter dan 51 perusahaan non reporter. Penelitian 

ini menggunakan market adjusted model  dan t-test. Hasil dari penelitian ini 

adalah bahwa pengumuman Stock Split yang dilakukan oleh perusahaan 

reporter menunjukkan kandungan informasi (information content), 

pengumuman tersebut  menyebabkan reaksi pasar yang ditunjukkan dengan 

abnormal return yang negatif. Transfer informasi yang terjadi adalah 

competitive effect. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu  adalah  

a. Menguji  tentang stock split dan efek intra industri 

b. Sampel yang digunakan sama yaitu perusahaan yang melakukan stock split 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

c. Industri yang digunakan sama, yaitu industri manufaktur 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah 

a. Pada penelitian sekarang variabel yang digunakan adalah Abnormal return 

dan Trading Volume Activity . Sedangkan pada penelitian terdahulu variabel 

yang digunakan adalah Abnormal return, tingkat dominansi perusahaan, 

Herfindahl-Hirscman Index (HHI), Earning correlation (CORR),Return 

variance (RVAR), dan perubahan Earning 

b. Periode penelitian yang digunakan, pada penelitian sekarang periode 

penelitian yang digunakan adalah dari tahun 2009-2012, sedangkan pada 

penelitian terdahulu menggunakan periode dari tahun 1997-2004 

c. Event window yang digunakan pada penelitian sekarang adalah selama enam 

hari, yaitu hari pada saat stock spliti dan 5 hari sesudah Stock Split, 
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sedangkan pada penelitian terdahulu event window yang digunakan adalah 

selama 21 , yaitu 10 hari sebelum Stock Split  dan 10 setelah Stock Split. 

Berikut ini adalah persamaan dan perbedaan penelitian sekarang dengan 

penelitian terdahulu yang secara lebih ringkas yang dijelaskan dalam tabel 2.1 : 
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Tabel 2.1 

PERBEDAAN DAN PERSAMAAN DENGAN PENELITIAN TERDAHULU 

 
Keterangan Lang, Harry 

H.P,danRene 

M. Stulz 

 (1992) 

Wang Strisno, 

Francisca 

Yuniarti, 

dan Soffy 

Susilowati 

(2000) 

 

Indah 

Kurniawati 

(2003) 

Luciana Spica 

Almilia dan 

Emmanuel 

Kristijadi (2005) 

Luciana Spica 

Almilia dan 

Emanuel 

Kristijadi (2006) 

Tawatnuntachai, 

O,  

dan D’Mello,R 

 (2006) 

Shinta Heru 

Satoto dan 

Hasa 

Nurrohim KP 

(2008) 

Peneliti (2014) 

Variabel  Abnormal 

return  dan 

karakteristik 

perusahaan 

Return Saham 

dan likuiditas  

Abnormal 

return dan 

likuiditas 

(resiko 

sistematis 

(beta), 

volume 

perdaganga

n, dan bid 

ask spread) 

Kandungan 

informasi, efek 

intra industri, 

Abnormal 

return,risiko 

sistematika, dan 

Pertumbuhan 

perusahaan 

Kandungan 

Informasi dan 

efek intra 

industri, 

Abnormal 

Return, dan 

Ukuran 

perusahaan 

Abnormal 

return, tingkat 

konsentrasi,Ear

ning,Level of 

Asymmetric 

Information, 

dan Degree of 

Undervaluation 

Abnormal 

return, tingkat 

dominansi 

perusahaan, 

Herfindahl-

Hirscman 

Index (HHI), 

Earning 

correlation 

(CORR),Retur

n variance 

(RVAR), dan 

perubahan 

Earning, 

𝑇𝑟𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒  
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦, dan 

Abnormal return 

Populasi 

Penelitian 

Perusahaan 

dari Center 

for Research 

in Security 

Prices 

(CRSP) 

Perusahaan 

yang terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia 

Perusahaan 

yang 

terdaftar di 

Bursa Efek 

Jakarta 

Perusahaan 

Public di Bursa 

Efek Indonesia 

Perusahaan 

Public di Bursa 

Efek Indonesia 

Perusahaan dari 

Center for 

Research in 

Security Prices 

(CRSP) 

Perusahaan 

public di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Perusahaan 

public di Bursa 

Efek Indonesia 
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Teknik 

Sampling 

 Purposive 

Sampling 

Purposive 

Sampling 

Purposive 

Sampling 

Purposive 

Sampling 

 Purposive 

sampling 

Purposive 

sampling 

Teknik 

Analisis 

Regresi Uji dua beda 

rata-rata 

Uji –test Uji t-test Uji t-test Uji t-test Multiple 

Regression 

dan 

independent t-

test 

Independent 

Sample t-test 

dan Kolerasi 

Spearman 

Jenis Data Data 

sekunder 

Data Sekunder Data 

Sekunder 

Data Sekunder Data Sekunder Data Sekunder Data sekunder Data sekunder 

Periode 

Penelitian 

Januari 

1970-

Desember 

1989 

Juli 1995 – 

Juli 1997 

Juni 1994 – 

Juni 1997 

1997-2002 1997-2002 1986-1995 1997-2004 2009-2012 

Sumber : Lang, Harry H.P, dan Rene M. Stulz, Wang Sutrisno, Francisca Yuniarti, dan Soffy Susilowati, Indah Kurniawati,  Luciana     

Spica Almilia dan Emanuel Kristijadi Tawatnuntachai, O, dan D’Mello,R, Shinta Heru Satoto dan Hasa Nurrohim KP
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2.2  Landasan Teori 

Pada sub ini akan diuraikan teori-teori yang pendukung yang nantinya 

digunakan sebagai dasar dalam menyusun kerangka pemikiran maupun 

merumuskan hipotesis. 

 

2.2.1  Bentuk Efisiensi Pasar 

Bentuk efisiensi pasar ditentukan oleh informasi yang tersedia. Informaasi 

yang tercermin dalam harga saham akan menentukan bentuk pasar efisien yang 

dapat dicapai. Bentuk efisien pasar juga dapat dilihat dari kecanggihan pasar 

dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada analisis dari informasi yang 

tersedia (Jogiyanto, 2013;518) 

Terdapat tiga macam bentuk utama dari efisiensi pasar, berdasarkan tiga 

macam bentuk utama dari efisiensi pasar, berdasarkan ketiga macam bentuk dari 

informasi yaitu informasi masa lalu, informasi sekarang yang sedang di 

publikasikan dan informasi privat. Menurut Jogiyanto (2013:519) adalah sebagai 

berikut : 

a. Pasar Efisiensi Bentuk Lemah 

Pasar dikatakan efisien bentuk lemah jika harga-harga dari sekuritas tercermin 

dari informasi masa lalu. Informasi masa lalu merupakan informasi yang sudah 

terjadi. Bentuk efisiensi pasar bentuk lemah ini berkaitan dengan teori langkah 

acak random (random walk theory) yang menyatakan bahwa data masa lalu 

tidak berhubungan dengan nilai sekarang. Menurut Ahmad dan Othman 

(2002;62) pada pasar efisien bentuk lemah, informasi mengenai harga pada 
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masa lalu tidak dapat memberikan keuntungan yang lebih tinggi daripada 

keuntungan pasaran.  

b. Pasar Efisiensi Bentuk Setengah Kuat 

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. Para peneliti telah menguji keadaan ini dengan 

dengan melihat peristiwa-peristiwa tertentu seperti, penerbitan saham baru, 

pengumuman laba dan dividen. Perkiraan tentang laba perusahaan, perubahan 

praktik-praktik akuntansi, merger, dan pemecahan saham (Suad dan Enny. 

2012;255) 

c. Pasar Efisien bentuk kuat 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika harga-harga sekuritas secara 

penuh mencerminkan (fully reflect) semua informasi yang tersedia, termasuk 

informasi privat. Menurut Ahmad dan Othman (2002;80), para ahli profesional 

dikatakan tidak efisien, hal ini disebabkan terdapat banyak pakar yang bersaing  

dalam pasaran, sehingga harga pasaran menyesuaikan dengan cepat tentang 

informasi dan pandangan yang belum menjadi informasi umum. Hal tersebut 

mengakibatkan tidak ada investor yang mendapatkan kelebihan keuntungan 

secara terus-menerus. 

 

2.2.2  Stock Split 

Menurut Brigham & Houston 2006:100, Stock split merupakan tindakan 

yang diambil oleh sebuah perusahaan untuk meningkatkan jumlah lembar saham 
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beredar dengan cara menggandakan jumlah lembar saham yang beredar dengan 

memberikan dua saham baru kepada pemegang saham untuk setiap satu lembar 

saham yang di miliki. Stock split adalah pemecahan jumlah lembar saham menjadi 

jumlah lembar yang lebih banyak dengan nilai nominal yang lebih rendah per 

lembarnya secara proporsional. Tujuan utama stock split terhadap likuiditas saham 

adalah untuk membuat saham perusahaan lebih likuid, artinya adalah kemudahan 

dalam memperjualbelikan saham sehingga saham lebih sering diperdagangkan di 

bursa. Saham yang tidak likuid sering kali disebabkan oleh dua hal yaitu harga 

saham yang terlalu tinggi dan jumlah saham yang diperdagangkan terlalu sedikit. 

Oleh sebab itu dengan strategi pemecahan saham membuat jumlah saham yang 

beredar lebih banyak dan harga saham lebih murah. Sehingga diharapkan calon 

investor dapat tertarik untuk melakukan investasi 

Harga per-lembar saham baru setelah pemecahan adalah sebesar 1/n dari 

saham sebelum terjadinya stock split. Stock split merupakan aktivitas yang 

dilakukan oleh manajer perusahaan yang ingin melakukan perubahan harga pada 

nilai sahamnya agar tidak terlalu tinggi dan agar saham perusahaan tersebut dapat 

dimiliki oleh investor-investor kecil. Dengan demikian, sebenarnya pemecahan 

saham tidak menambah nilai perusahaan atau dengan kata lain stock split tidak 

memiliki nilai ekonomis. Teori-teori yang mendasar tentang stock split adalah 

Signaling Theory (Teori Sinyal) dan Trading Range Theory.  

 

2.2.3  Signaling Theory (Teori Sinyal) 

Signaling Theory menyatakan bahwa stock split dianggap perusahaan 

memberikan sinyal yang baik kepada publik berkaitan dengan prospek perusahaan 
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yang bagus di masa depan, karena perusahaan yang melakukan pemecahan saham 

adalah perusahaan yang memiliki saham dengan harga tinggi, dan hal ini lah yang 

dianggap sebagai sinyal bahwa perusahaan memiliki prospek masa depan yang 

baik, dimana harga saham yang tinggi akan mencerminkan bahwa perusahaan 

memiliki kinerja yang baik (Jogiyanto,2013:564) 

Menurut (Jogiyanto,2013:565), stock split memerlukan biaya transaksi yang 

besar misalnya biaya untuk mencetak sertifikat baru sehingga hanya perusahaan 

yang memiliki prospek yang baik saja yang mampu untuk menanggung biaya 

tersebut. Jika bereaksi pada waktu pemecahan saham bukan berarti pasar bereaksi 

atas informasi stock split yang tidak memiliki nilai ekonomis, melainkan 

mengetahui prospek perusahaan di masa depan yang disinyalkan melalui 

pemecahan saham.  

 

2.2.4  Trading Range Theory 

Perusahaan melakukan pemecahan saham disebabkan karena harga saham 

yang terlalu tinggi sehingga tidak mampu dijangkau oleh calon investor. Menurut 

teori ini harga saham yang terlalu tinggi menyebabkan saham tidak likuid, hal 

tersebut berkaitan dengan kemampuan tiap-tiap investor yang berbeda-beda, oleh 

karena itu perusahaan melakukan pemecahan saham dalam upaya mengarahkan 

harga saham pada interval tertentu yang tidak terlalu mahal. Dengan melakukan 

Stock Split harga saham menjadi rendah sehingga mampu dijangkau oleh calon 

investor dan pada akhirnya meningkatkan likuiditas saham. Sehingga menurut 

trading range theory, perusahaan melakukan stock split karena memandang harga 
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sahamnya terlalu tinggi, dengan kata lain harga saham yang terlalu tinggi yang 

mendorong perusahaan melakukan stock split. 

 

2.2.5 Transfer Informasi Intra Industri 

 Perusahaan dalam industri yang sama, berpotensial untuk menerima efek 

dari suatu pengumuman peristiwa yang terjadi pada perusahaan lain dalam 

industri yang sama. Efek tersebut dinamakan dengan Efek Intra Industri, efek intra 

industri merupakan transfer informasi dari perusahaan yang mengumumkan suatu 

peristiwa (reporter) kepada pihak lain yang tidak mengumumkan suatu peristiwa 

(non reporter) yang berada pada industri yang sama. Menurut penelitian Lang dan 

Stulz (1992) bahwa pengumuman yang sama dapat menimbulkan efek yang 

berbeda diantara perusahaan non reporter. Transfer informasi intra industri ini 

dapat ditunjukkan dengan adanya abnormal return yang signifikan pada harga 

saham perusahaan lain yang berada dalam industri yang sama (Lang dan 

Stulz,1992) 

 Menurut penelitian Luciana dan Emanuel  (2006) menyatakan bahwa efek 

contagion terjadi jika reaksi yang timbul pada perusahaan lain (non reporter) 

sama dengan reaksi perusahaan reporter. Selain efek contagion juga terdapat efek 

competitive. Efek competitive  merupakan efek yang terjadi karena pengumuman 

mengenai sesuatu peristiwa akan menghasilkan pergerakan harga saham bagi 

perusahaan lain dalam industri yang sama yang berlawanan arah dengan 

perusahaan yang mengumumkan (reporter) (Shinta dan Hasa, 2008).  

Menurut Shinta dan Hasa (2008),Contagion effect disebabkan karena 

perusahaan reporter dan perusahaan non reporter berada pada industri yang sama. 
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Perusahaan yang terletak di dalam industri yang sama cenderung terpengaruh 

pada faktor yang sama seperti memiliki pasar produk yang sama dan 

menggunakan sumber daya yang sama pula, sehingga terdapat faktor umum yang 

mendasari penilaian terhadap perusahaan tersebut. Pada penelitian Lang dan Stulz 

(1992) menemukan bahwa harga saham perusahaan bereaksi negatif terhadap 

pengumuman kebangkrutan perusahaan lain, hal ini merupakan Contagion effect.  

Competitive effect disebabkan karena adanya persaingan dalam suatu 

industri yang sama dan dikarenakan pada mulanya investor tidak dapat 

membedakan antara perusahaan yang berkualitas tinggi dan perusahaan yang 

berkualitas rendah, sehingga akan menilai saham dengan cara merata-rata nilai 

seluruh perusahaan. Ketika suatu pengumuman dipublikasikan, pasar akan 

bereaksi positif terhadap informasi tentang perusahaan yang baik tersebut, 

sedangkan sebagaian perusahaan lain dalam industri akan memandang 

pengumuman tersebut sebagai sesuatu yang berkebalikan dan akan memberikan 

reaksi yang negatif terhadap pengumuman tersebut (Shinta dan Hasa, 2008). 

Menurut Luciana dan Emanuel (2006), competitive effect adalah efek persaingan 

antara perusahaan non reporter dan perusahaan reporter dalam industri yang 

sama, hal ini disebabkan karena adanya distribusi kemakmuran dari perusahaan 

reporter. Perusahaan non reporter mendapatkan distribusi kemakmuran dari 

perusahaan reporter melalui pangsa pasarnya atau sebaliknya (Lang dan 

Stulz,1992). 

Untuk mengetahui adanya  transfer informasi ini ditunjukkan dengan 

adanya perbedaan Abnormal Return dan Trading Volume Activity yang signifikan 
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pada saham perusahaan lain yang tidak mengumumkan stock split (non reporter) 

yang berada dalam industri yang sama. 

 

2.2.6 Abnormal return 

Menurut Jogiyanto (2013;579), Abnormal Return adalah kelebihan dari 

return yang sesungguhnya terhadap return normal. Dalam pasar efisien, harga 

sekuritas merefleksikan informasi mengenai risiko dan harapan return di masa 

datang. Return yang sepadan dengan risiko dari saham tersebut disebut return 

normal sedangkan jika pasar tersebut tidak efisien, maka sekuritas-sekuritas akan 

menghasilkan return yang lebih besar dibanding dengan return normalnya, yang 

disebut dengan return tak normal (Eduardus, 2010;224) Jadi abnormal return 

merupakan selisih antara actual return dan expected return. Abnormal return 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Jogiyanto, 2013;580). 

𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − 𝐸𝑅 ….…………………………………………………………….(1) 

Dimana : 

ARit :  Abnormal return saham i pada hari ke t 

Rit  : actual return saham i pada hari ke t 

ER  : expected return pada hari ke t 

Pada penelitian ini menggunakan perubahan abnormal return untuk 

mengisolasi adanya ketimpangan asset antara perusahaan reporter dan perusahaan 

non reporter. Perubahan abnormal return  dapat dicari dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

∆𝐴𝑅 = 𝐴𝑅t –  𝐴𝑅t-1…………………………………………………………………………………………….(2) 

Dimana  : 
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∆𝐴𝑅   : Perubahan abnormal return 

ARt        : Abnormal return pada waktu ke t 

ARt-1     : Abnormal return pada waktu ke t-1 

Actual return merupakan return yang telah diterima oleh investor, dalam 

hal ini yaitu capital gain (loss). Actual Return dapat  diperoleh dengan cara 

mencari selisih antara harga sekarang dikurangi dengan harga saham hari 

sebelumnya. Actual Return  dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 

sebagai berikut : 

𝑅𝑖𝑡 =
Pit−Pit−1

Pit−1
…………………..…………………………………………..…(3) 

Dimana : 

Rit       : Return saham i pada waktu t 

Pit : Harga saham i pada waktu t 

Pit-1 : Harga saham t pada waktu t-1 

Expected return merupakan pendapatan yang diinginkan atau pendapatn 

yang diharapkan investor di masa mendatang. Expected Return merupakan return 

yang harus di estimasi  Expected Return dapat dicari dengan menggunakan tiga 

model, yaitu :  

1. Mean-Adjusted Model yang menganggap return ekspektasi bernilai konstan 

yang sama dengan rata-rata return realisasi sebelumnya selama estimation 

period. Mean-Adjusted Model dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 

sebagai berikut : 

E(Ri,t) = 
 𝑅(i,j)𝑡2
𝑗=𝑡1

𝑇
 ……………………………………………….……(4) 
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Keterangan: 

E(Ri,t) = return ekspektasian sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t. 

R(i,j) = return realisasian sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-j. 

T  = lamanya periode estimasi, yaitu dari t1 sampai dengan t2. 

2. Market Model, Teknik ini menggambarkan hubungan antara sekuritas dengan 

pasar dalam sebuah persamaan linier regresi sederhana antara return sekuritas 

dan return return pasar (Eduardus, 2010;226). Menurut Jogiyanto (2013;585), 

perhitungan return ekspektasian dengan model pasar (market model) ini 

dilakukan dengan dua tahap yaitu :  

a. membentuk model ekspektasi dengan menggunakan data realisasi selama 

periode estimasi  

b. menggunakan model ekspektasi ini untuk mengestipasi return ekspektasian 

di periode jendela.  

Model ekspektasi dapat dibentuk menggunakan teknik regresi OLS (Ordinary 

Least Square) dengan persamaan : 

Ri,j = αi + βi . RMj + εi,j ………………………………………………….…(5) 

Keterangan  

Ri,j   =  return realisasian sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-j 

αi    =  intercept untuk sekuritas ke-i 

βi   =  koefisien slope yang merupakan Beta dari sekuritas ke-i 

RMj     = return indeks pasar pada periode estimasi ke-j yang dapat            

dihitung dengan  RMj = (IHSGj – IHSGj-1) / IHSGj-1 dengan 

IHSG adalah Indeks Harga Saham Gabungan.  
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εi,j =  kesalahan residu sekuritas ke-I pada periode estimasi ke-j. 

3. Market Adjusted Model merupakan model  yang menganggap bahwa penduga 

yang terbaik untuk mengestimasi return suatu sekuritas adalah return indeks 

pasar pada saat tersebut. Model ini menganggap bahwa penduga paling baik 

untuk return suatu sekuritas adalah return indeks pasar pada saat itu. Misalnya 

jika return indeks pasar pada saat pengumuman adalah 18%. Jika return suatu 

sekuritas pada saat yang sama sebesar 35% maka Abnormal return  untuk 

sekuritas tersebut adalah 17% (35%-18%) Jogiyanto (2013:591). 

Pada penelitian ini perhitungan abnormal return  menggunakan model yang 

disesuaikan pasar yaitu market adjusted model. Adapun rumus yang digunakan 

yaitu sesuai dengan market adjusted model sebagai berikut : 

𝐸𝑅 =
𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡−𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡−1

𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡−1
……………………………………………………….....(6) 

Dimana : 

ER  : Expected return 

IHSGt  : Indeks Harga Saham Gabungan pada hari ke t 

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

 

2.2.7 Trading Volume Activity  

 Likuiditas merupakan salah satu faktor yang menentukan nilai saham suatu 

perusahaan. Likuiditas juga merupakan salah satu indikator untuk melihat reaksi 

pasar terhadap pengumuman stock split. Menurut Keown,Scoot,Martin,Petty 

(2000;692), likuiditas mengacu pada kemampuan untuk mngubah sekuritas 

menjadi kas. Likuiditas saham dapat dilihat dari Trading Volume Activity (volume 

perdagangan saham) saham tersebut (Slamet dan Eko, 2008).  
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Volume perdagangan saham menunjukkan jumlah saham emiten yang 

ditransaksikan dalam tingkat harga yang disepakati antara penjual dan pembeli 

selama periode transaksi. Trading Volume Activity merupakan rasio antara jumlah 

lembar saham yang diperdagangkan pada waktu tertentu dengan jumlah lembar 

saham yang beredar pada waktu tertentu. Jadi dapat dikatakan bahwa volume 

perdagangan merupakan alat ukur aktivitas jual beli saham, sehingga semakin 

meningkat jual beli saham tersebut, maka saham tersebut akan semakin likuid.  

 Menurut Slamet dan Eko (2008), persamaan yang digunakan dalam 

mengukur trading volume activity adalah sebagai berikut : 

𝑇𝑉𝐴 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚  𝑋 𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑔𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑛  𝑝𝑎𝑑𝑎  𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒  𝑡𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚  𝑋 𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟  𝑝𝑎𝑑𝑎  𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢  𝑡𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢
...................(7) 

 Pada penelitian ini menggunakan perubahan trading volume activity untuk 

mengisolasi ketimpangan yang asset antara perusahaan reporter dan perusahaan 

non reporter. Perubahan trading volume activity dapat diukur dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

∆𝑇𝑉𝐴 = 𝑇𝑉𝐴t− 𝑇𝑉𝐴t-1……………………………………………………….(8) 

Dimana : 

∆𝑇𝑉𝐴       : Perubahan trading volume activity 

TVAt        : Trading volume activity pada waktu ke t 

TVAt-1        : Trading volume activity pada waktu ke t-1 

 

2.2.8 Pengaruh Stock Split terhadap Abnormal Return 

 Signaling Theory menyatakan bahwa stock split dianggap perusahaan 

memberikan sinyal yang baik kepada publik yang berkaitan dengan prospek 
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perusahaan yang bagus di masa depan. Perusahaan yang melakukan stock split 

merupakan perusahaan yang memiliki harga saham yang tinggi, harga saham yang 

tinggi inilah yang dianggap sebagai sinyal yang baik oleh perusahaan 

(Jogiyanto,2013:564).  Trading Range Theory  menyatakan bahwa perusahaan 

yang melakukan Stock Split dinilai karena harga saham yang terlalu tinggi 

sehingga tidak mampu dijangkau oleh investor. Menurut teori ini harga saham 

yang terlalu tinggi menyebabkan saham tidak likuid. 

  Stock Split  dapat menyebabkan harga saham menjadi lebih murah dari 

sebelumnya sehingga saham-saham tersebut dapat dijangkau oleh investor dan 

dapat meningkatkan likuiditas dari saham tersebut. Dengan meningkatnya 

aktivitas perdagangan saham, maka akan menyebabkan fluktuasi harga saham 

tersebut menjadi tinggi, maksudnya adalah dengan meningkatnya permintaan, 

akan membuat harga saham menjadi naik sedikit demi sedikit mulai dari harga 

saham baru sesudah stock split. Peningkatan harga saham dari hari ke hari 

memungkinkan terjadinya perubahan return yang akhirnya akan mengakibatkan 

perubahan abnormal return. 

Menurut Indah Kurniawati (2013), hal ini merupakan sinyal bagi investor 

mengenai prospek perusahaan yang semakin menguntungkan dimana hal tersebut 

ditunjukkan dengan adanya abnormal return  di sekitar pengumuman stok split.  

 

2.2.9 Pengaruh Stock split Terhadap Trading Volume Activity (Volume 

Perdagangan Saham) 

 Penelitian mengenai stock split sudah banyak dilakukan oleh para peneliti. 

Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Wang ,Francisca, dan Soffy 
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(2000), menyebutkan bahwa aktivitas split  mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap volume perdagangan. Hal ini sesuai dengan dengan Trading Range 

Theory yang menyebutkan bahwa stock split akan meningkatkan likuiditas 

perdagangan saham. 

Stock Split  yang dilakukan oleh perusahaan reporter akan cepat respon oleh 

pasar, maka saham di perusahaan tersebut akan semakin likuid. Harga saham yang 

rendah membuat investor dalam membeli saham dalam jumlah yang banyak dan 

dalam frekuensi waktu yang sering, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan 

volume perdagangan. saham setelah stock split dikarenakan meningkatnya volume 

perdagangan saham setelah Stock Split. Selain itu bertambahnya investor round lot 

dan meningkatnya jumlah pemegang saham dikarenakan invesator kecil dapat 

berinvestasi pada saham yang harganya lebih murah, sehingga akan menyebabkan 

volume perdagangan meningkat. 

Pada penelitian ini membandingkan Trading Volume Activity antara 

perusahaan reporter dan perusahaan non reporter pada perusahaan manufaktur. 

 

2.2.10 Efek Intra Industri pada Perusahaan Stock Split 

Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam perusahaan dan diumumkan oleh 

perusahaan tersebut dapat menimbulkan reaksi harga saham pada perusahaan lain 

yang ikut terpengaruh oleh peristiwa tersebut. Menurut Shinta dan Hasa (2008), 

efek intra industri dapat terjadi atas berbagai pengumuman peristiwa di dalam 

perusahaan seperti pengumuman kebangkrutan, pengumuman perubahan dividen, 

penawaran sekuritas, dan pengumuman stock split. Stock Split merupakan  salah 

satu bentuk pengumuman yang dikeluarkan oleh perusahaan. Perusahaan 
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mengumumkan Stock Split bertujuan untuk memberitahukan informasi pribadi 

yang baik mengenai nilai perusahaan.  

Peristiwa yang terjadi dalam suatu perusahaan yang diumumkan oleh 

perusahaan tersebut, dapat mempengaruhi perusahaan lain yang tidak 

mengumumkan suatu pengumuman yang berada di dalam industri yang sama. 

Perusahaan dalam satu industri, cenderung memperoleh efek dari suatu 

pengumuman yang terjadi pada perusahaan lain dalam satu industri (Luciana dan 

Emanuel, 2005). Efek tersebut dinamakan dengan efek intra industri. Efek intra 

industri merupakan transfer informasi dari perusahaan yang mengumumkan 

peristiwa kepada perusahaan yang tidak mengumumkan peristiwa yang ada dalam 

satu industri yang sama.  

Untuk mengetahui adanya efek intra industri, maka dapat dilihat melalui 

Abnormal Return dan Trading Volume Activity  . Apabila reaksi Abnormal Return 

dan Trading Volume Activity  dari perusahaan non reporter searah dengan reaksi 

perusahaan reporter maka terjadi efek contagion. Efek contagion merupakan 

reaksi harga saham dengan arah pergerakan yang sama pada perusahaan lain 

dalam industri yang sama (Shinta dan Hasa, 2008). Sebaliknya jika reaksi 

perusahaan non reporter tidak searah dengan reaksi perusahaan reporter maka 

terjadi efek competitive. 

Penelitian yang dilakukan oleh Luciana dan Emanuel (2005) menyatakan 

bahwa efek intra industri pada pengumuman stock split hanya terjadi pada 

perusahaan bertumbuh.  Sehingga efek yang ditimbulkan dari pengumuman stock 

split yang dilakukan oleh perusahaan bertumbuh adalah competitive effect. 
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Pada penelitian ini, akan menguji kembali Efek Intra industri dan stock split 

pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada penelitian ini untuk 

mengetahui adanya efek intra industri dapat dilihat melalui Abnormal Return  dan 

Trading Volume Activity. 

 

2.3  Kerangka Pemikiran  

  Dari penjelasan pada landasan teori diatas dapat diintreprestasikan Efek 

Intra Industri dari pengumuman Stock split dapat diukur dengan menggunakan 

Abnormal return dan Trading Volume Activity. Sehingga secara sistematis 

kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan dalam gambar 2.1. 
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Sumber : Data diolah 

Gambar 2.1  

KERANGKA PENELITIAN 

 

2.4  Hipotesis Penelitian 

HI     : Terdapat Perbedaan Abnormal Return  antara perusahaan reporter dan 

perusahaan non reporter pada perusahaan manufaktur 

H2      : Terdapat perbedaan Trading Volume Activity antara perusahaan 

reporter dan perusahaan non reporter pada perusahaan manufaktur 

H3      :  Terdapat efek intra industri dari pengumuman stock split pada 

perusahaan manufaktur 

 

 

Pasar Efisiensi  

Bentuk Kuat 

 

Pasar Efisiensi 

Bentuk Lemah 

 

Pasar Efisiensi Bentuk 

Setengah Kuat 

 

Bentuk Efisiensi Pasar 

 

Stock Split 

 

Efek Intra Industri 

 

Perusahaan non 

reporter 

 

Perusahaan 

Reporter 

 

Perusahaaan non 

reporter 

 

Perusahaan 

Reporter 

 

Trading Volume Activity 
 

Abnormal return 


