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ABSTRAK
IKA MERDEKAWATY. Perbedaan Abnormal Return Pada Saat Sebelum dan
Sesudah Peristiwa Pengumuman Pemecahan Saham (Stock Splits) Terhadap
Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2004 – 2010.
Skripsi, Jakarta. Fakultas Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Program
Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Akuntansi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan abnormal return
pada saat sebelum dan sesudah pengumuman pemecahan saham (stock splits)
terhadap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 20042010 sehingga investor dapat memanfaatkan momen pemecahan saham untuk
mendapatkan keuntungan. Pemecahan saham (stock splits) merupakan suatu
corporate action yang dilakukan oleh perusahaan dengan memecah selembar
sahamnya menjadi lebih banyak dengan harga baru yang bertujuan menempatkan
harga saham berada dalam kisaran yang sesuai sehingga banyak investor kecil
yang tertarik dan diharapkan distribusi saham semakin meluas, serta sebagai
sinyal kepada publik bahwa perusahaan memiliki kinerja manajeman dan prospek
yang baik di masa mendatang. Aksi pemecahan saham ini umumnya mendapat
reaksi dari pasar dalam bentuk kenaikan ataupun penurunan harga saham yang
dapat diukur menggunakan abnormal return.
Penelitian ini menggunakan metode survey ex post facto dan pendekatan
komparatif. Populasi sebanyak 63 emiten yaitu perusahaan yang melakukan
kebijakan pemecahan saham (stock splits) selama tahun 2004-2010 dengan jumlah
sampel yang diambil sebanyak 40 perusahaan. Teknik pengumpulan data adalah
mengambil data sekunder yang tersedia di Pusat Data Pasar Modal (PDPM) IBII
selama periode jendela yaitu 11 hari perdagangan yang terdiri dari 5 hari sebelum
pengumuman, 1 hari H, dan 5 hari setelah pengumuman splits berupa data tanggal
pelaksanaan pemecahan saham, harga saham penutupan harian, dan Indeks Harga
Saham Gabungan (IHSG) harian.
Untuk uji normalitas data menunjukkan bahwa Lhitung sebelum adalah 0,11270,
Lhitung setelah adalah 0,0585 dan Ltabel 0,1400. Hal ini berarti bahwa data
berdistribusi normal karena Lhitung < Ltabel. Uji homogenitas diperoleh harga F pada
taraf signifikansi 5% adalah 1,70 dan F yang diperoleh dari perhitungan sebesar
1,53 dan ternyata lebih kecil dari harga F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa
varians sampel tersebut homogen. Setelah data terbukti normal dan homogen,
maka untuk uji hipotesis digunakan t-test paired sample dan didapat nilai thitung
2,33 dan ttabel 2,02. Karena thitung > ttabel dapat disimpulkan bahwa terdapat
perbedaan abnormal return pada saat sebelum dan sesudah pengumuman splits.
Kata kunci: pemecahan saham, abnormal return
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ABSTRAK
IKA MERDEKAWATY. The Differences Abnormal Return Before and After
Stock Splits Announcement of Companies Listed on The Indonesian Stock
Exchange in 2004- 2010.
Jakarta, Faculty of Economics, State University of Jakarta, 2010
This research aimed the determine whether there are differences before and after
stock splits announcements of campanies listed on the Indonesian Stock Exchange
in 2004-2010, so that investors can take advantage of the moment to make a profit
Stock splits is a corporae action taken by the company to break a piece of stock to
more aimed to the new pirce in order that stock price are within the range
appropriate so that small investorswho are interested, the more widespread
distribution of shares, as well as signal to the public that the company has a good
performance and a good prespect in the future. Stock splits announcement
generally gets a reaction from the market in the form of an increase or decrase in
the stock price can be measured by using abnormal return.
This study uses ex post facto survey and comparative approach. The population of
this research is that companies do stock splits during the year 2004-2010
amounted 63 companies and the number of samples taken by 40 companies. Data
collection by taking the secondary data available on Capital Market Data Centre
(PDPM) IBII during the window period is 11 trading days consisting of 5 days
prior to the announcement, 1-day, 5 days after the announcement of the date of
execution, stock splits date, the daily closing stock price, and daily Composite
Stock Proce Index.
For the normality test show that Ltable before is 0,11270 and Lcount after was
0,0585 and Ltabel 0,1400. It means that data has normal dstribution. Test of
homogeneity obtained F at 5% significance level is 1.70 and F were obtained
from the calculation of 1.53 and smaller than F table, it can be concluded that
the sample variance is homogeneous. Once the data proved normal and
homogeneous, then to test the hypothesis used paired sample t-test and obtained
tcount 2.33 and 2.02 tTable. Because tcountl> tttable concluded that there are differences
in abnormal returns both before and after the announcement of splits.
Keywords: stock splits, abnormal returns
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