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ABSTRAKSI 

Pemecahan sabam (stock splits) adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh 
perusabaan go-public untuk menaikkan jumlah saham yang beredar dengan mengurangi 
nilai nominal saham, misalkan nilai nominal saln saham dibagi menjadi dua, maka 
terdapat dua saham yang masing-masing memiliki nilai nominal setengah dan nilai 
nominal awal dan merupa an alat penting dalam praktik pasar modal dan salah satu a1at 
bagi manajemen untuk membentuk harga pasar saham perusahaan. Investor melaktikan 
stock split untuk membuat barga saham sampai nilai perdagangan yang optimal. 

Tujuan pemecahan saham adalah unnlk menempatkan sabanl dalam berbagai jenis 
perdagangan Yang lebib disukai sehingga dapat menarik para investor, untuk mempersulit 
teJjadinya hostile take over, meningkatkan likuiditas saham dan memberikan sinydl yang 
positif yang akan disampaikan oleb perusahaan kepada publik atau masyarakat. 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengarub bubungan stock split terhadap abnormal 
return dan liquidity sabam perusahaan manufaktur di Bursa Efck Surabaya. 
ldentifikasi Variabel, yaitu l. abnormal return (AR;d dengan mcnggunakan indikator 
average abnormal rerurn (AAR.,) dan cumulative average abnormal rerum (CAAR,,); 2. 
abnormal volume (AVi') dengan menggunakan indikator average abnormal volume 
(AA Vi') dan cumulative average abnormal volume (CAAVi,).Sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar dan melakukan stock 
split pada pen ode bulan Januan tahun 2002 sampai dengan bulan Desember 2002 
sebanyak II perusalJaan dan pada periode bulan Januari 2003 sampai dengan bulan 
Desember tahun 2003 sebanyak 4 perusahaan di Bursa Efek Surabaya. Teknik analisis 
yang digunakan adalah pengujian t (t-test). Hasil pengujian AARit, CAAR", AAVi', dan 
CAAV" seeara statistik tidak signifikan, tidak 

Kata Kunci: Stock Split, Average Abllorllllli Return (AARit), Cumulative Average 

Abllorllllli Return (CAAR,,), Average Abllorllllli Volume (MVi;! dall Cumulative 

Average AbnorlllllLVolume (CM VtJ. 
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