
REAKSI PASAR MODAL DENGAN ADANYA STOCK SPLIT DI BURSA 
EFEK JAKARTA (Studi Pada Perusahaan Sektor Keuangan Pada Periode 
2001–2004)  

 

 

Oleh: DYAH AYU MANDAWATI (01610389)  

Management 
Dibuat: 2006-05-11 , dengan 3 file(s).  

 

Keywords: STOCK SPLIT 

Penelitian ini merupakan penelitian event study dengan judul reaksi pasar modal dengan adanya 

stock split terhadap abnormal return dan trading volume activity di Bursa Efek Jakarta (studi 

pada perusahaan sektor keuangan tahun 2001-2004). Event study merupakan studi yang 

mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai 

suatu pengumuman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat reaksi pasar modal dengan 

adanya abnormal return dan trading volume activity. Dengan hipotesis penelitian yaitu pasar 

bereaksi dengan terdapatnya abnormal return dan perbedaan trading volume activity sebelum dan 

sesudah pengumuman stock split. 

Penentuan sampel menggunakan purposive sampling dan didapatkan 5 perusahaan yang 

melakukan pengumuman stock split selama tahun 2001-2004. Periode pengamatan yang 

digunakan adalah 3 hari sebelum pengumuman stock split, 3 hari setelah pengumuman stock 

split dan 1 hari pada saat pengumuman stock split. Pengujian hipotesis pertama dengan 

menggunakan uji t sedangkan untuk hipotesis kedua menggunakan uji beda dua mean untuk 

sampel berpasangan. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh hasil untuk hipotesis pertama bahwa nilai thitung < 

ttabel pada semua sampel perusahaan yaitu pada BBCA 1, CFIN, PNIN, APIC, BBCA 2 yang 

berarti bahwa pasar modal bereaksi terhadap pengumuman stock split dengan terdapatnya 

abnormal return tetapi reaksi pasar modal tersebut tidak signifikan. Pada hipotesisi kedua bahwa 

nilai thitung < ttabel pada semua sampel perusahaan yaitu BBCA 1, CFIN, PNIN, APIC, dan 

BBCA 2 yang berarti bahwa pasar modal tidak bereaksi karena tidak terdapatnya perbedaan 

trading volume activity sebelum dan sesudah pengumuman stock split.  

Berdasarkan hasil pengujian pertama yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pasar modal 

bereaksi dengan terdapatnya abnormal return tetapi reaksi pasar modal tersebut tidak signifikan 

ditunjukkan dengan nilai thitung < ttabel, sedangkan pada pengujian kedua dapat disimpulkan 

bahwa pasar modal tidak bereaksi karena tidak terdapatnya perbedaan trading volume activity 

sebelum dan sesudah pengumuman stock split ditunjukkan dengan nilai thitung < ttabel , dan ini 

menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia belum efisien semi kuat. 

Penulis mengimplikasikan sebaiknya investor dalam mengambil keputusan dalam investasi 

mempertimbangkan pengumuman stock split yang dilakukan oleh perusahaan, selain itu investor 

juga mempertimbangkan kinerja perusahaan yang mengeluarkan pengumuman stock split karena 

tidak semua pengumuman mengandung kandungan informasi. Bagi peneliti selanjutnya 

sebaiknya memperpanjang periode jendela sehingga hasil yang diharapkan lebih baik. 

 


