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ANALISIS LIKUIDITAS SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH
STOCK SPLIT DI INDONESIA PADA TAHUN 2008
Maria Magdalena PD 1), M.Choery 2)
Abstract
Liquidity is a measure of the number of shares of stock transactions on the
capital market within a certain period. The higher frequency of transactions,
the higher liquidity of shares, this means the stock is increasingly in demand by
investors and it will level the stock price is concerned. A liquid is said shares
when the stock is easy to be exchanged or used as money. Illiquid shares that
would cause a loss of opportunity to profit (gain).
Keywords : Liquidity, Opportunity, Profit and Stock Split

A. PENDAHULUAN
Informasi merupakan kebutuhan yang mendasar bagi para investor dalam
pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini berkaitan dengan pemilihan
portofolio investasi yang paling menguntungkan dengan tingkat resiko tertentu. Informasi
dapat mengurangi ketidakpastian yang terjadi, sehingga keputusan yang diambil
diharapkan akan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam pasar modal, banyak
sekali informasi yang dapat diperoleh investor baik informasi yang tersedia di publik
maupun informasi pribadi (privat). Salah satu informasi yang ada adalah pengumuman
stock split atau pemecahan saham. Informasi ini dapat memiliki makna atau nilai jika
keberadaan informasi tersebut menyebabkan investor melakukan transaksi di pasar
modal, yang akan tercermin dalam perubahan harga saham, volume perdagangan,
volatilitas harga saham dan indikator atau karakteristik pasar lainnya
Berdasarkan Undang-Undang pasar modal ada beberapa cara yang dapat dilakukan
emiten untuk meningkatkan kinerja saham mereka yaitu stock split, right issue, atau hak
memesan efek terlebih dahulu. Langkah-langkah ini merupakan suatu kreatifitas untuk
meningkatkan kinerja saham di lantai bursa. Stock split adalah suatu aktifitas yang
dilakukan oleh perusahaan go-public untuk menaikkan jumlah saham yang beredar (
Brigham dan Gapenski, 1992:506). Aktivitas tersebut biasanya dilakukan pada saat harga
dinilai terlalu tinggi sehingga akan mengurangi kemampuan investor untuk membelinya.
Dalam hal ini, pemecahan saham mempunyai nilai bagus di pasar dan memperluas
distribusi kepemilikan saham, publik dan secara psikologis mampu menaikkan nilai
saham.
Berdasarkan beberapa penelitian, likuiditas saham merupakan ukuran jumlah
transaksi suatu saham di pasar modal dalam suatu periode tertentu. Jadi semakin likuid
saham maka frekuensi transaksi semakin tinggi. Hal tersebut menunjukkan minat investor
untuk memiliki saham tersebut juga tinggi. Minat yang tinggi dimungkinkan karena
saham yang likuiditasnya tinggi memberikan kemungkinan lebih tinggi untuk
___________________
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mendapatkan return dibandingkan saham yang likuiditasnya rendah, sehingga tingkat
likuiditas saham biasanya akan mempengaruhi harga saham. Jadi suatu saham dikatakan
likuid jika saham tersebut tidak mengalami kesulitan dalam membeli atau menjualnya
kembali. Pada kenyataannya tidak semua saham mudah ditransaksikan atau dengan kata
lain mengalami kesulitan likuiditas. Saham yang tidak likuid dapat dikenakan delisting
atau dikeluarkan dari Bursa Efek. Conroyet.al (1990) (Wang Sutrisno, 2000) parameter
yang sering digunakan untuk mengukur likuiditas suatu saham adalah volume
perdagangan, harga saham, volatilitas harga saham, tingkat spread, information flow,
jumlah pemegang saham, jumlah saham yang beredar, dan besarnya biaya transaksi.
Agus Setiyanto (2006) melakukan penelitian mengenai analisis stock split
terhadap likuiditas saham yang diukur dengan rata-rata harga saham dan volume
perdagangan terhadap 30 sampel perusahaan yang melakukan stock split di BEJ selama
periode 2003-2005. Peneltian ini menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan
yang signifikan harga saham antara sebelum dan sesudah aktivitas stock split. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa harga saham mengalami penurunan. Hal ini disebabkan
karena tujuan utama dari stock split adalah menurunkan harga ketika harga dirasa terlalu
mahal. Dengan menurunnya harga saham akan memiliki daya tarik investor untuk
membeli saham-saham tersebut, karena harganya jauh lebih murah, sehingga mudah
untuk mendapatkan capital gain. Dan terdapat perbedaan yang signifikan volume
perdagangan antara sebelum dan sesudah aktivitas stock split pada perusahaan
manufaktur di BEJ. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan
variabel harga saham, volume perdagangan, tingkat spread dan volatilitas harga saham
(varians) sebagai proksi analisis likuiditas saham dan sama-sama menggunakan teknik
analisis model uji beda dua rata-rata. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini
adalah periodenya.
Berdasarkan uraian diatas maka penulis berusaha mengkaji kembali mengenai
analisis likuiditas saham sebelum dan sesudah Stock Split. Parameter likuiditas saham
yang akan digunakan adalah rata-rata harga saham rata-rata volume perdagangan. Oleh
karena itu penelitian ini mengambil judul“Analisis Likuiditas Saham Sebelum dan
Sesudah Stock Split di Indonesia Tahun 2008”.

B. LANDASAN TEORI
1. Pengertian Saham
Surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal sering disebut efek atau
sekuritas, salah satunya yaitu saham. Saham dapat didefinisikan tanda penyertaan atau
kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas.
Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut
adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan
ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut
(Darmadji dan Fakhruddin, 2001: 5).
Ada beberapa sudut pandang untuk membedakan saham (Darmadji dan Fakhruddin,
2001: 6) :
1.1. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim
a. Saham Biasa (common stock)
b.Saham Preferen (Preferred Stock)
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1.2.Ditinjau dari kinerja perdagangan
a. Blue – Chip Stocks
Saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai leader di
industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen.
b.Income Stocks
Saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari
rata – rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Emiten seperti ini biasanya
mampu menciptakan pendapatan yang lebih tinggi dan secara teratur membagikan
dividen tunai. Emiten ini tidak suka menekan laba dan tidak mementingkan potensi.
c.Growth Stocks
(Well – Known) Saham – saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan
yang tinggi, sebagai leader di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi.
(Lesser – Known) Saham dari emiten yang tidak sebagai leader dalam industri, namun
memiliki ciri growth stock. Umumnya saham ini berasal dari daerah dan kurang populer
di kalangan emiten.
d.Speculative Stocks
Saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari
tahun ke tahun, akan tetapi mempunyai kemungkinan penghasilan yang tinggi di masa
mendatang, meskipun belum pasti.
e.Counter Cyclical Stocks
Saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara
umum. Pada saat resesi ekonomi, harga saham ini tetap tinggi, di mana emitennya
mampu memberikan dividen yang tinggi sebagai akibat dari kemampuan emiten dalam
memperoleh penghasilan yang tinggi pada masa resesi.
2. Teori Harga Saham
Harga saham adalah harga pasar (market value) yaitu harga yang terbentuk di
pasar jual beli saham (Jogiyanto, 1998:69) terlalu sedikitnya informasi yang mengalir ke
bursa saham cenderung mengakibatkan harga saham dtentukan tekanan psikologis
penjual atau pembeli (tindakan irrasional). Tindakan irrasional ini mengakibatkan suatu
pihak untung besar dan pihak lain rugi besar. Hal tersebut bisa terjadi di bursa saham dan
tidak salah menurut hukum. Untuk mencegah hal tersebut, sebaiknya perusahaan yang
go-public memberikan informasi yang cukup setiap saat sepanjang informasi tersebut
berpengaruh terhadap harga saham dan secara periodik menerbitkan informasi rutin.
Saham merupakan tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu
perseroan terbatas (Bambang Riyanto, 1995:240). Saham merupakan salah satu jenis dari
sekuritas, yaitu suatu sertifikat yang menunjukkan kepemilikan (penyertaan modal)
seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Sementara itu, sekuritas mempunyai
pengertian yang lebih luas lagi. “Sekuritas merupakan secarik kertas yang menunjukkan
hak pemodal (pihak yang memiliki kertas tersebut) untuk memperoleh bagian dari
prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut, dan berbagai
kondisi yang memungkinkan menjalankan haknya” (Suad Husnan, 1996:113).
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Disisi lain Johnson (1996) (dalam Wang Sutrisno, 2000) berpendapat bahwa
pengumuman split mengakibatkan harga saham mengalami kenaikan. Di pasar modal
terdapat harga jual saham tertinggi (Ask) dan harga beli saham terendah (Bid) yang
disebut spread. Spread yang merupakan persentase selisih antara bid-price dengan askprice tersebut dikenal juga dengan cost of transaction immediacy to investor (Hamilton,
1991, seperti dikutip dalam Wang Sutrisno, 2000) spread dapat digunakan sebagai proksi
ketidakseimbangan informasi yang dihadapi partisipan pasar modal. Harga saham di
pasar modal juga mengalami pergerakan atau lonjakan naik turun yang disebut volatilitas
harga saham.
3. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Harga Saham
Menurut Weston dan Brigham ( 2001:26 ), factor-faktor yang mempengaruhi
harga saham adalah :
3.1 Laba per lembar saham (Earning Per Share/EPS)
Seorang investor yang melakukan investasi pada perusahaan akan menerima laba
atas saham yang dimilikinya. Semakin tinggi laba per lembar saham (EPS) yang
diberikan perusahaan akan memberikan pengembalian yang cukup baik. Ini akan
mendorong investor untuk melakukan investasi yang lebih besar lagi sehingga harga
saham perusahaan akan meningkat.
3.2 Tingkat Bunga
Tingkat bunga dapat mempengaruhi harga saham dengan cara :
a. Mempengaruhi persaingan di pasar modal antara saham dengan obligasi,
apabila suku bunga naik maka investor akan menjual sahamnya untuk
ditukarkan dengan obligasi. Hal ini akan menurunkan harga saham. Hal
sebaliknya juga akan terjadi apbila tingkat bunga mengalami penurunan.
b. Mempengaruhi laba perusahaan, hal ini terjadi karena bunga adalah biaya,
semakin tinggi suku bunga maka semakin rendah laba perusahaan. Suku
bunga juga mempengaruhi kegiatan ekonomi yang juga akan mempengaruhi
laba perusahaan.
3. Jumlah Kas Deviden yang Diberikan
Kebijakan pembagian deviden dapt dibagi menjadi dua, yaitu sebagian dibagikan
dalam bentuk deviden dan sebagian lagi disisihkan sebagai laba ditahan. Sebagai salah
satu factor yang mempengaruhi harga saham, maka peningkatan pembagian deviden
merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan dari pemegang saham
karena jumlah kas deviden yang besar adalah yang diinginkan oleh investor sehingga
harga saham naik.
4.Jumlah laba yang didapat perusahaan
Pada umumnya, investor melakukan investasi pada perusahaan yang mempunyai
profit yang cukup baik karena menunjukan prospek yang cerah sehingga investor tertarik
untuk berinvestasi, yang nantinya akan mempengaruhi harga saham perusahaan.
5.Tingkat Resiko dan Pengembalian
Apabila tingkat resiko dan proyeksi laba yang diharapkan perusahaan meningkat
maka akan mempengaruhi harga saham perusahaan. Biasanya semakin tinggi resiko
maka semakin tinggi pula tingkat pengembalian saham yang diterima.
4. Likuiditas Saham
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Likuiditas saham merupakan ukuran jumlah transaksi saham di pasar modal
dalam periode tertentu. Semakin tinggi frekuensi transaksi maka semakin tinggi likuiditas
saham, ini berarti saham tersebut semakin diminati oleh para investor dan hal tersebut
akan tingkat harga saham yang bersangkutan. Pada kenyataannya tidak semua saham
mudah ditransaksikan atau dengan kata lain mengalami kesulitan likuiditas. Saham yang
tidak likuid dapat dikenakan deslisting atau dikeluarkan dari Bursa Efek. Suatu saham
dikatakan likuid bila saham tersebut mudah untuk ditukarkan atau dijadikan uang. Saham
yang tidak likuid akan menyebabkan kehilangan kesempatan untuk mendapat keuntungan
(gain). Jadi semakin likuid suatu saham berarti jumlah atau frekuensi transaksi semakin
tinggi. Hal tersebut juga menunjukkan minat investor untuk memiliki saham tersebut juga
tinggi. Minat yang tinggi dimungkinkan karena saham yang likuiditasnya tinggi
memberikan kemungkinan yang lebih tinggi untuk mendapatkan return dibandingkan
saham yang likuiditasnya rendah sehingga tingkat likuiditas saham biasanya akan
mempengaruhi harga saham yang bersangkutan.
Likuiditas secara sederhana, menunjukkan kemudahan untuk menjual dan
membeli efek pada harga yang wajar. Jadi jika untuk menjual dan membeli sejumlah
tertentu saham harus menunggu atau kalau spread antara permintaan dan penjualan relatif
besar, atau penjualan saham dalam jumlah relatif besar akan mempengaruhi harga pasar
secara substansial, bisa dikatakan bahwa saham tidak likuid. Pemecahan saham sebagai
suatu aksi dilakukan oleh perusahaan, juga memuat informasi diasumsikan
mempengaruhi keputusan jual beli yang dilakukan investor, yang
pengaruh tersebut dapat dilihat dalam aktivitas perdagangan saham. Perubahan pada
volume perdagangan akan terlihat bila aksi tersebut mempengaruhi preferensi para
investor dalam keputusan investasinya.
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas saham adalah:
a. Volume Perdagangan
Merupakan suatu instrumen yang dapat digunakan untuk melihat reaksi pasar modal
terhadap informasi melalui parameter volume saham yang di perdagangkan dipasar.
b. Tingkat Spread
Merupakan suatu instrumen yang dapat digunakan untuk melihat reaksi pasar modal
terhadap informasi melalui parameter perbedaan atau selisih antara harga tertinggi
yang diminta untuk membeli dengan harga terendah yang ditawarkan untuk menjual
(Bid- Ask Spread), diukur dengan menggunakan persentase.
c. Information Flow (Alur Informasi)
d. Jumlah Pemegang Saham
e. Jumlah Saham yang Beredar
f. Transaction Cost (Besarnya Biaya Transaksi)
g. Faktor c, d, e dan f ini akan mempengaruhi volume perdagangan sehingga dapat
diketahui pengaruhnya terhadap likuiditas
h. Harga saham
Merupakan suatu instrumen yang dapat digunakan untuk melihat reaksi pasar modal
terhadap informasi melalui parameter harga-harga saham di pasar.
i. Volatilitas Harga saham
Merupakan suatu instrumen yang dapat digunakan untuk melihat reaksi pasar modal
terhadap informasi melalui parameter pergerakan harga-harga saham di pasar.
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D. METODE PENELITIAN
1.Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang
meliputi :
a. Daftar perusahaan manufaktur dan tanggal pengumuman stock split yang pada
tahun 2008 yang diperoleh dari BEI dapat dilihat pada lampiran 1.
b. Harga saham harian selama 11 hari bursa disekitar pengumuman stock split
yang dapat dilihat pada lampiran 2 terbagi dalam 5 hari sebelum, pada saat
dan 5 hari sesudah aktivitas stock split.
c. Volume perdagangan selama 11 hari bursa sekitar pengumuman stock split
yang dapat dilihat pada lampiran 3 terbagi dalam 5 hari sebelum, pada saat
dan 5 hari sesudah aktivitas stock split.

2. Variabel Penelitian
Variabel- variable penelitian adalah sebagai berikut.
a. Harga Saham
Harga saham adalah harga pasar (market value) yaitu harga yang terbentuk
dipasar jual beli saham (Jogiyanto, 1998:69). Harga saham i pada saat tanggal t0
setelah penutupan (closing price) selama lima hari sebelum t0, kemudian lima hari
sesudah aktivitas stock split untuk tahun 2008, kemudian lima hari sesudah
aktivitas stock split. Harga saham ini diukur dari harga penutupan saham harian
selama periode penelitian yang diperoleh dari Bursa Efek Jakarta.
b. Volume Perdagangan
Merupakan suatu instrument yang dapat digunakan untuk melihat reaksi pasar
modal terhadap informasi melalui parameter volume saham yang diperdagangkan
(Conroy et.al, 1990). Volume perdagangan diukur dari volume transaksi saham
yang terjadi pada hari t, yang diperoleh dari data Bursa Efek Indonesia.
3.Teknik Analisis Data
a. Untuk menganalisa perbedaan harga saham dan volume perdagangan,
sebelum dan sesudah stock split digunakan uji beda (Paired Sample t test)
dengan tingkat kesalahan α= 5%, dengan hipotesis sebagai berikut:
1. H0 1 : µ1 = µ2
Berarti harga saham sebelum stock split tidak berbeda secara signifikan
dengan harga saham sesudah stock split.
H0 1: µ1 ≠ µ2
Berarti harga saham sebelum stock split berbeda secara signifikan dengan
harga saham sesudah stock split.
2. H0 2 :µ1 = µ2
Berarti volume perdagangan sebelum stock split tidak berbeda secara
signifikan dengan volume perdagangan sesudah stock split.
H0 2 : µ1 ≠ µ2
Berarti rata-rata volume perdagangan sebelum stock split berada secara
signifikan dengan rata-rata volume perdagangan sesudah stock split.
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a. Hipotesis diatas dibuktikan melalui nilai standar normal (Djarwanto P.
S dan Pangestu Subagyo, 1998 : 209). Nilai standar normal
dirumuskan Sebagai berikut:

a.
b.
c.

d.

Dimana :
t = Nilai standar normal
X1 = Nilai variable sebelum stock split
X2 = Nilai variable sesudah stock split
n2 = Banyaknya sampel sebelum stock split
S1 = Simpangan baku sebelum stock split
S2 = Simpangan baku sesudah stock split
Pengujian dilakukan dengan melihat signifikan t:
Jika signifikan t< α = 5%, maka :
Terdapat perbedaan yang signifikan antara harga saham, volume perdagangan
saham sebelum dan sesudah stock split.
Jika signifikan t > α =5%, maka :
Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara harga saham dan volume
perdaganngan sebelum dan sesudah stock split.
Untuk mempermudah dalam menganalisa data, digunakan bantuan software
SPSS 17,0 for windows, untk sampel berpasangan dengan menggunakan t-test
pair.
Setelah dilakukan pengujian hipotesis dengan uji beda dengan tingkat
kesalahan α = 5%, yaitu harga saham sebelum dan sesudah stock split.
Volume perdagangan saham sebelum dan sesudah stock split dilanjutkan
dengan membahas analisis likuiditas saham sesuai dengan teori-teori yang ada
maupun penelitian-penelitian terdahulu.

95%
E. Hasil Analisis Data
Analisis Data
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Analisis statistik digunakan untuk membuktikan hipotesis penelitian. Uji statistik
yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji t (Paired Sample T Test). Uji t digunakan
untuk menjawab hipotesis pertama dan kedua.
1. Pengujian Hipotesis Pertama
Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Terdapat perbedaan yang
signifikan harga saham sebelum dan sesudah aktivitas stock split”. Dalam membuktikan
atau melakukan pengujian hipotesis pertama ini digunakan uji t (paired sample t test)
yaitu membandingkan nilai harga saham pada hari-hari sebelum dan sesudah stock split.
Adapun rumusan pengujian hipotesisnya adalah :
Ho : µ1 = µ2
Tidak ada perbedaan yang signifikan harga saham sebelum dan
sesudah aktivitas stock split
Ha : µ1 ≠ µ2 Ada perbedaan yang signifikan harga saham sebelum dan sesudah
aktivitas stock split
Kriteria pengujian yaitu :
Ho diterima jika sig – t (probabilitas) > 0,05
Ha diterima jika sig – t (probabilitas) < 0,05
Dari hasil perhitungan dengan bantuan SPSS 17.0 for windows diperoleh seperti table
berikut:
TABEL
Hasil Perbandingan Uji t Harga Saham Sebelum dan Sesudah stock Split

Periode N
5
4
3
2
1

Sebelum Sesudah

Perbedaan

9
16354.44 5358.333 10996.11
9
16203.33 5416.667 10786.67
9
16235.56 5501.111 10734.44
9
16648.89 5576.667 11072.22
9
16644.44 5536.111 11108.33
Keterangan : *Signifikan pada level signifikan 5%
Sumber : Data Sekunder diolah, 2009

thitung
1.118
1.125
1.131
1.128
1.132

pvalue
0.296
0.293
0.291
0.292
0.290

keterangan
No sig
No sig
No sig
No sig
No sig

2.Pengujian Hipotesis Kedua
Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Terdapat
perbedaan yang signifikan volume perdagangan sebelum dan sesudah aktivitas stock
split”. Dalam membuktikan atau melakukan pengujian hipotesis kedua ini digunakan
uji t (paired sample t test) yaitu membandingkan nilai volume perdagangan pada harihari sebelum dan sesudah stock split. Adapun rumusan pengujian hipotesisnya adalah
:
Ho : µ1 = µ2
Tidak ada perbedaan yang signifikan volume pergadangan
sebelum dan sesudah aktivitas stock split
Ha : µ1 ≠ µ2
Ada perbedaan yang signifikan volume pergdagangan sebelum
dan sesudah aktivitas stock split
Kriteria pengujian yaitu :
Ho diterima jika sig – t (probabilitas) > 0,05
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Ha diterima jika sig – t (probabilitas) < 0,05
Dari hasil perhitungan bantuan SPSS 17.0 for windows diperoleh hasil tabel 4.1.2
sebagai berikut:
TABEL 4.1.2

Hasil Perbandingan Uji t Volume Perdagangan Sebelum dan Sesudah stock Split
Periode
5
4
3
2
1

N
9
9
9
9
9

Sebelum
8004166.667
29081500
12807611.11
13500833.33
13353722.22

Sesudah
21438000
26178611.11
11227111.11
11885444.44
13559888.89

Perbedaan
-13433833.33
2902888.889
1580500
1615388.889
-206166.6667

t-hitung
-1.948
0.460
0.722
0.589
-0.061

p-value
0.087
0.658
0.491
0.572
0.953

keterangan
No sig
No sig
No sig
No sig
No sig

Keterangan : *Signifikan pada level signifikan 5%
E. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian seperti yang telah dijelaskan diatas menunjukkan bahwa terdapat
perbedaan harga saham dan volume perdagangan antara sebelum dan sesudah stock split.
Namun hal tersebut belum terbukti signifikan setelah diuji dengan menggunakan uji t
(paired sample t test ). Hasil menunjukkan bahwa peristiwa stock split mengakibatkan
harga saham turun secara nominal , namun volume perdagangannya mengalami
peningkatan yang signifikan. Sedangkan menurut kenyataannya dengan melakukan stock
split maka akan mempengaruhi peningkatkan perdagangan. Dengan meningkatnya
kegiatan perdagangan berarti jumlah saham yang diperdagangkan semakin banyak, begitu
juga dengan jumlah pemegang saham. Sehingga dapat mempengaruhi likuiditas saham
setelah stock split yakni semakin meningkat. Hal ini berarti stock split dapat memberikan
sinyal yang informatif mengenai prospek perusahaan yang menguntungkan, karena
investor hanya akan berinvestasi pada saham yang benar-benar diketahui dengan pasti
segala sesuatunya dan akan melakukan perdagangan melalui broker yang menganalisis
perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Dari hasil uji beda rata-rata yang
diperoleh terlihat bahwa variabel harga saham dan volume perdagangan menolak hasil
alternative (Ha) dan menerima hipotesis pengujian null (H0)
Untuk mengetahui apakah kebijakan stock split dapat mempengaruhi harga saham
diseputar hari split, dapat dilihat di lampiran 2 yang menjelaskan harga saham untuk
seluruh sampel, yaitu 5 hari sebelum stock split serta 5 hari sesudah stock split.
Untuk menunjukan rata-rata harga saham selama periode pengamatan. Dalam
penelitian ini peneliti mencoba untuk membuat ilustrasi dalam sebuah gambar grafik
seperti dibawah ini:
Gambar 1
GRAFIK PERGERAKAN HARGA SAHAM
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Sumber : Lampiran 2
Berdasarkan Gambar 1 Grafik Pergerakan Harga Saham hasil pengamatan yang
diperoleh terhadap harga saham dapat diketahui bahwa harga saham mengalami
penurunan setelah stock split. Hasil semacam ini menunjukkan adanya reaksi pasar
terhadap kebijakan split. Harga saham yang menurun dengan adanya split diharapkan
akan menambah daya tarik investor akibat rendahnya harga saham tersebut. Hal ini
berarti bahwa pasar menganggap kebijakan split cukup informatif. Dalam arti informasi
tersebut (kebijakan stock split) berkaitan dengan perubahan harga saham diseputar split,
sehingga likuiditas saham menjadi meningkat setelah pengumuman split (postsplit).
Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Lakonishok & Lev’s
(1987) (dalam Agus Setiyanto, 2006) yang berkesimpulan bahwa split mengakibatkan
harga saham berada pada normal trading range. Motif utama perusahaan melakukan split
adalah untuk mengarahkan harga saham pada tingkat perdagangan yang lebih baik.
F. KESIMPULAN
Dari analisis likuiditas harga saham dan volume perdagangan saham sebelum dan
sesudah stock split di Bursa Efek Indonesia tahun 2008, diperoleh beberapa kesimpulan
sebagai berikut:
1.Terdapat perbedaan harga saham antara sebelum dan sesudah aktivitas stock split. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa harga saham mengalami penurunan. Hal ini disebabkan
karena tujuan utama dari stock split adalah menurunkan harga ketika harga dirasa terlalu
mahal. Dengan menurunnya harga saham akan memiliki daya tarik investor untuk
membeli saham-saham tersebut, karena harganya jauh lebih murah, sehingga mudah
untuk mendapatkan capital gain.
2.Terdapat perbedaan volume perdagangan antara sebelum dan sesudah aktivitas stock
split pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa
terjadi peningkatan volume perdagangan saham setelah peristiwa stock split . Hal ini
disebabkan karena transaksi saham menjadi lebih menarik, setelah harga menjadi lebih
rendah yang ditunjukkan dengan nilai transaksi yang meningkat.
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