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ABSTRAK 

VIKA APRIANTI, 2017: Pengaruh harga saham, stock trading liquidity, dan 

kinerja perusahaan terhadap keputusan perusahaan melakukan stock split. Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 2017. 

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pengaruh harga saham, stock trading 

liquidity, dan kinerja perusahaan terhadap keputusan perusahaan melakukan stock 

split. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari laporan keuangan 

atau tahunan perusahaan tahun 2014 - 2015. Sampel penelitian didapatkan 

menggunakan purposive sampling. Perusahaan yang telah lolos dari kriteria yang 

telah ditetapkan terdiri atas 9 perusahaan yang melakukan stock split dan 59 

perusahaan yang tidak melakukan stock split. Penelitian ini menggunakan metode 

analisis regresi logistik untuk menguji hipotesis dengan tingkat signifikansi 5%. 

Teknik analisis dilakukan menggunakan IBM SPSS Statistics Version 22. 

Penelitian ini menghasilkan bukti bahwa hanya harga saham yang berpengaruh 

secara signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan stock split. Sementara 

itu, stock trading liquidity dan kinerja perusahaan tidak memberikan pengaruh 

terhadap keputusan perusahaan melakukan stock split. 

 

Kata Kunci: Harga Saham, Stock Trading Liquidity, Kinerja Perusahaan, dan Stock 

Split.  
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ABSTRACT 

Vika Aprianti, 2017:. Influence stock prices, stock trading liquidity, and company’s 

performance do stock split decision. Faculty of Economics. Universitas Negeri Ja-

karta. 2017. 

The purpose of this research is to find the influence stock prices, stock trading 

liquidity, and company’s performance do stock split decision. This research uses 

secondary data from financial or annual report in years 2014 - 2015. The sample 

used is based on purposive sampling. The companies that matched the criteria con-

sist of 9 companies which do stock split and 59 companies which do not do stock 

split. This Research was analyzed with logistic regression to examine the hypothesis 

in 5% level of significance. The analysis technique is using IBM SPSS Statistics 

Version 22. 

This research proves that only stock prices has significant influence do stock split 

decision. Meanwhile, stock trading liquidity and company’s performance has no 

significant influence do stock split decision. 

 

Keywords: Stock Prices, Stock Trading Liquidity, Company’s Performance, and 

Stock Split. 
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