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ABSTRAKSI 

Pengumwnan pemecahan merupakan salah satu bagian dari inJra-induslry 
itifonnaJion transfer dipercaya akan mempengaruhi harp saham yang nantinya juga 
berpengaruh pada abnormal return dari perusahaan sejenis yang berada dalam satu 
industri. Ada dua efek yang bisa dihasilkan oleh perusahaan yang melakukan 
pengumuman pemecahan saham, yaitu contagion dan competitive effect. Contagion 
effect ,tau efek positif ini akan direaksi oleh perusahaan yang tidak: melaIc:ukan 
pengumuman pemecahan saham dengan kenaikan pada harp saham. Sebaliknya 
competitive effect adalah efek neptifyang akan di reaksi oleh perusahaan yang tidak: 
melalcukan pengumuman pemecahan saham dengan anjloknya harga saham. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adaIah apakah pengwnuman 
pemecaban saham yang dilakukan oleh satu perusahaan akan mempengaruhi 
pendapatan abnormal saham perusahaan sejenis yang berada dalam satu industri dan 
tidak: melakukan pengumUDl8D pemecahan saham. Model anaIisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah event study dengan uji t, untuk melibat adanya 
pendapatan abnormal di sekitar uggaJ pengumuman pemecaban saham. Data yang 
digunakan berupa data sekunder yang diperoleb dari barga pasar saham harian dan 
indeks barga saham. Sampel penelitian ini begumlah ~ perusa~D yang dibagi 
menjadi 11 pCrusahaan yang melakukan pengumuman pemecaban sabam dan 19 
perusahaan yang tidale melakubn pengumuman pemecahan saham dan berada dalam 
satu industri. 

Setelah dilakukan pengujian atas hipotesis yang diaj~ maka diperoleb 
hasil bahwa terdapat transfer informasi dari perusabaan yang melakubn 
pengmnuman pemecahan saham terbadap pemsabaaD yang tidak: melakukan 
pengumuman pemecaban saham dengan indikator tegadinya pendapatan abnormal 
saham. Kelompok perusahaan yang melakukan pengumuman pemecaban sabam. 
pada tangga1 pengumuman peIJ1ecaba.n sabam AAR tidak signifikan dan selama 
periode pengujian terdapat 4 hari AAR yang signifikan. Pada kelompok perusahaan 
yang tidak melakukan pengumuman pemecahan sabam pada tangga1 pemecaban 
sabam AAR tidak signifikan dan selama periode pengujiaD terdapat 2 bari AAR 
signifikan. MengiDpt AAR yang signifikan teljadi tidale banya setelah perusahaan 
melakukan pemecahan saham namun juga sebelum perusahaan mengumumkan 
pemecaban saham, maka dapat disimpulkan terdapat kebocoran infonnasi 
pemecahan saham. 
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