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JUDUL :
“PENGARUH PUBLIKASI STOCK SPLIT TERHADAP HARGA SAHAM,
VOLUME PERDAGANGAN, DAN RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN
GO PUBLIC YANG TERDAFTAR DI BEI PADA TAHUN”.
ISI :

Agar dapat membuat suatu keputusan dalam memilih portopolio investasi
yang menguntungkan, investor memerlukan informasi. Suatu informasi memiliki
makna bila informasi tersebut menyebabkan investor melakukan transaksi di pasar
modal yang akan tercermin dalam indikator atau karakteristik pasar seperti
volume perdagangan, harga saham dan lain-lain. Salah satu pilihan investasi yang
mempengaruhi permintaan maupun penawaran adalah tingkat harga saham pada
pasar modal itu sendiri. Cara yang di lakukan oleh emiten untuk mepertahankan
agar sahamnya tetap berada dalam rentang perdagangan yang optimal adalah
dengan stock split. Stock split merupakan alat yang digunakan oleh perusahaan go
public untuk menata kembali harga pasar. Stock split juga merupakan suatu cara
yang dilakukan emiten untuk mempertahankan harga sahamnya agar tetap berada
dalam rentang perdagangan yang optimal, sehingga daya beli investor meningkat
terutama untuk investor kecil.

Perusahaan sampel yang digunakan dala penelitian adalah perusahaan go
public yang terdaftar di BEI yang melakukan pengumuman stock split selama
periode penelitian yaitu pada periode tahun 2006-2009, dimana perusahaan
sampel merupakan perusahaan yang datanya tersedia secara lengkap untuk
kebutuhan analisis. Adapun saham perusahaan yang aktif diperdagangkan
minimal 10 hari sebelum dan setelah stock split. Adapun data yang diperoleh akan
dianalisis dengan menggunakan uji beda data berpasangan (paired sample t-test
untuk data normal).

Berdasarkan hasil analisis untuk harga saham, terjadi perbedaan yang
signifikan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan stock split, sehingga dapat
dikatakan bahwa hipotesis pertama terbukti kebenarannya. Hipotesis kedua dan
ketiga yang menyatakan bahwa Average Abnormal Return (AAR) dan Average
Trading Volume Activity (ATVA) signifikan berbeda antara sebelum dan sesudah
dilakukan stock split, sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua dan ketiga
tidak terbukti kebenarannya.
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