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ABSTRAKSI 


Penelitian pengaruh pengwnuman pernecahan saharn terhadap perolehan 
pendapatan abnonnal (AR) ini dilakukan rnelalui 2 tahap. Tahap I dilakukan untuk 
meneliti pengaruh pengumuman pemecahan saham terhadap AR perusahaan yang 
rnelakukan pen$Uffiumanpemecahan saham (perusahaan split ). Sedan.skan tahap II 
rnerupakan pengernbangan dari tahap I yaitu dengan rnelihat apakah terdapat intra
industry effect dari adanya peristiwa pengumuman pemecahan saharn yang dilakukan 
perusahaan split terhadap perusahaan-perusahaan lain dalam industri yang sarna ( 
perusahaan non-split) yang ditunjukkan dengan adanya perolehan AR. 

Suatu penelitian terhadap adanya suatu peristiwa ( event) rnenggunakan event 
study, yaitu rnenganalisis kapan suatu informasi yang dibawa oleh peristiwa 
pengumuman pernecahan saharn menyebabkan harga saham di pasar modal 
rnengalami kenaikan atau penurunan yang akan rnenyebabkan kenaikan atau 
penurunan dalarn pendapatan. 

Pernbuktian hipotesis dalarn tahap I rnenunjukkan bahwa peristiwa 
pengurnurnan pernecahan saharn rnenghasilkan pendapatan abnonnal dari perusahaan 
split (ARS) yang signifikan baik positif rnaupun negatif sebelum tanggaI 
pengwnurnan yang ditunjukkan dengan nilai AAR dan CAAR. Hal ini niernbuktikan 
adanya kebocoran informasi yang diperoleh investor terhadap adanya pengumuman 
pernecahan saham sehingga investor rnendapat AR. 

Suatu peristiwa~pengumuman diyakini akan rnernbawa informasi yang relevan 
dan bernilai terhadap perusahaan lain dalarn industri yang sarna. Pernbuktian 
hipotesis pada tahap II rnenunjukkan adanya intra-industry effect yang dibuktikan 
dengan perolehan pendapatan abnormal yang signifikan baik positif rnaupun negatif 
dari perusahaan non-split CARNS) yang ditunjukkan dengan nilai AAR dan CAAR 
sebelurn tanggal pengurnurnan. Selain itu perolehan AR oleh perusahaan split yang 
diikuti oleh perolehan AR pada perusahaan non-aplit rnernbuktikan adanya net 
contagion effect dimana pergerakan harga saharn oleh perusahaan split diikuti 
pergerakan harga saharn dari perusahaan non-split ke arab yang sarna. 

Model regresi linear berganda kernudian dilakukan untuk rnelihat apakah 
variabel karakteristik industri (HHI), karakteristik perusahaan non-split (CORR, 
RV AR, dan BIM), dan pendapatan abnormal perusahaan split (ARS) rnernpengaruhi 
perolehan pendapatan abnormal dari perusahaan non-split yang diperoleh pada tahap 
II. 

Hasil regresi uji-F rnenunjukkan bahwa 5 variabel bebas yang digunakan 
secara bersarna-sama berpengaruh terhadap variabel tergantung ARNS. Sedangkan 
kontribusi variabel bebas terhadap variasi variabel tergantung ditunjukkan dengan 
nilai R Square sebesar 41%. 



Hasil regresi uji-t menunjukkan bahwa hanya terdapat 1 variabel bebas yang 
berpengaruh signifikan terhadap pendapatan abnormal saham perusahaan non-split, 
yaitu ARS dengan nilai significant t < (l = 5%. Sedangkan 4 variabel bebas lainnya 
yaitu HHI, CORR, RVAR, dan BIM tidak berpengaruh secara signifikan dengan 
significant t> (l = 5%. 


