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I. PENDAHULUAN 

 Seiring dengan ketatnya persaingan sekarang ini mendorong banyak 

perusahaan untuk mendaftarkan sahamnya di pasar modal. Hal tersebut dilakukan 

oleh perusahaan untuk menarik perhatian investor untuk menginvestasikan uangnya 

yang digunakan sebagai modal tambahan bagi perusahaan untuk menjalankan 

bisnisnya. Namun dengan ketatnya persaingan sekarang ini, tidak semua perusahaan 

dipilih oleh investor, hanya perusahaan yang memiliki prospek masa depan yang baik 

dan dapat memberikan return yang akan dipilih. 

 Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan dan penawaran saham 

dipasar modal salah satunya adalah nilai pasar saham tersebut. Perkembangan harga 

saham di bursa saham dapat mempengaruhi ekspektasi dari investor. Harga saham 

mencerminkan nilai dari perusahaan. Semakin tinggi harga sebuah saham semakin 

bagus nilai perusahaan di mata investor, begitupun sebaliknya. Namun apabila harga 

saham dinilai terlalu tinggi oleh investor, maka kemampuan untuk membeli saham 

tersebut akan berkurang. Dan hal ini dapat merugikan perusahaan, karena 

perdagangan sahamnya menjadi tidak likuid (Usmara dan Widiastuti., 2005) 

Salah satu kebijakan yang sering digunakan oleh perusahaan dalam 

perkembangan harga saham adalah stock split. Stock split merupakan kosmetika 

saham, dalam arti bahwa tindakan tersebut merupakan upaya pemolesan saham agar 

lebih menarik di mata investor sekali pun tidak meningkatkan kemakmuran bagi 

investor. Alasan utama perusahaan yang melakukan stock split adalah supaya harga 
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sahamnya tidak terlalu tinggi. Dengan harga saham yang tidak terlalu tinggi akan 

meningkatkan likuiditas perdagangannya (Jogiyanto., 2000). 

Stock split tidak akan mengakibatkan perubahan dalam jumlah modal dan 

tidak mempengaruhi aliran kas perusahaan. Dengan demikian peristiwa pengumuman 

stock split seharusnya tidak memiliki nilai ekonomis (Lestari dan Hastuti., 2005).  

Banyak penelitian terdahulu mengenai apa yang mempengaruhi keputusan 

perusahaan melakukan stock split dan apa pengaruhnya terhadap nilai perusahaan 

antara lain ; Usmara dan Widiastuti (2005) meneliti faktor yang mempengaruhi stock 

split dan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan pada periode 2000-2001. Penelitian 

ini menggunakan PER , PBV dan bid-ask spread sebagai faktor yang mempengaruhi 

stock split, sedangkan untuk pengaruhnya terhadap nilai perusahaan menggunakan 

earning dan Tobin’s Q. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hanya tingkat PBV 

yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan stock 

split,dan stock split tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 Hastuti dan Lestari (2005) meneliti mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi stock split dan dampak yang ditimbulkannya. Penelitian ini 

menggunakan tingkat kemahalan harga saham yang diproksikan dengan rata-rata 

closing price dua kuartal sebelum stock split dilakukan. Sedangkan untuk likuiditas 

menggunakan rata-rata frekuensi dua kuartal sebelum stock split dilakukan. 

Sedangkan untuk dampak yang ditimbulkan menggunakan hasil kali antara harga 

saham dan jumlah saham yang diperdagangkan, yaitu dua kali kuartal sesudah dan 

sebelum stock split dilakukan. Penelitian ini  menunjukkan bahwa kemahalan harga 
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saham dan frekuensi perdagangan saham tidak berpengaruh terhadap keputusan 

perusahaan untuk melakukan stock split. Dan tidak ada perbedaan antara kapitalisasi 

perdagangan sebelum dan sesudah, dengan kata lain stock split tidak berpengaruh 

terhadap kapitalisasi perdagangan saham. 

 Conroy et. al (1990) menemukan bahwa adanya penurunan likuiditas setelah 

stock split dengan menggunakan volume perdagangan sebagai proksinya. Namun 

hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Lamoureux dan Poon 

(1987) yang menyatakan bahwa jumlah pemegang saham menjadi bertambah setelah 

stock split. Hal ini dikarenakan dengan menurunnya harga, dapat menarik investor 

untuk memperbanyak jumlah sahamnya. 

 Dalam penelitian Setiyanto (2006) menyimpulkan bahwa ada perbedaan yang 

signifikan pada volume perdagangan saham antara sebelum dan sesudah stock split. 

Dimana volume perdagangan mengalami peningkatan setelah adanya stock split dan 

menemukan adanya perbedaan yang signifikan dari harga saham sebelum dan 

sesudah perusahaan  melakukan stock split. Harga saham sesudah stock split 

cenderung mengalami penurunan.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Nopiyana (2009) untuk mengetahui faktor – 

faktor yang mempengaruhi stock split menyimpulkan bahwa kemahalan harga saham 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan stock 

split. 

 Julita (2001) meneliti mengenai reaksi pasar terhadap pengumuman stock 

split, hasilnya menunjukkan bahwa stock split direspon positif oleh pasar. Hal 
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tersebut disebabkan karena pasar menafsirkan informasi stock split secara optimis 

sebagai suatu sinyal positif mengenai kinerja perusahaan berkaitan dengan harapan 

akan adanya tambahan kemakmuran untuk investor. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Usmara dan Widiastuti 

(2005). Alasan melakukan replikasi ini didasarkan bahwa penelitian-penelitian 

terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten, dengan kata lain hasil yang 

ditunjukkan oleh peneliti terdahulu berbeda-beda sehingga mendorong dilakukan 

penelitian kembali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja 

yang membuat perusahaan mengambil keputusan stock split dan juga dampak stock 

split terhadap kinerja pasar. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini 

tidak menggunakan variabel bid-ask spread dan PER, karena beberapa penelitian 

sebelumnya menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap 

keputusan perusahaan melakukan stock split, misalnya PER tidak berpengaruh 

terhadap stock split (Marwata., 2001) dan Bid- Ask Spread tidak berpengaruh 

terhadap Stock split (Usmara dan Widiastuti., 2005). Sebagai gantinya penelitian ini 

menggunakan variabel tambahan, diantaranya volume perdagangan saham 

(Setiyanto., 2006) sebagai proksi dari likuiditas saham, dan menambahkan variabel 

kontrol yaitu kinerja keuangan yang diproksikan dengan EPS (Muzaroh dan Iramani., 

2005) dan periode yang digunakan pada periode ini lebih panjang yaitu tahun 2005 

hingga 2009.  
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 Manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi investor 

  Membantu dalam pengambilan keputusan dalam pemilihan investasi pada 

perusahaan yang terdaftar di BEI terutama perusahaan yang melakukan 

stock split. 

b. Bagi Emiten 

Untuk dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam melakukan stock 

split dengan melihat faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini.  

II. LANDASAN TEORI 

2.1 Stock split 

 Stock split merupakan merupakan fenomena dalam literatur ekonomika 

keuangan perusahaan yang membinggungkan. Secara sederhana, pemecahan saham 

berarti memecah selembar saham menjadi n lembar saham. Pemecahan saham 

mengakibatkan bertambahnya jumlah lembar saham yang beredar tanpa transaksi jual 

beli yang mengubah besarnya modal (Marwata., 2001). 

 Pada dasarnya ada dua jenis stock split yang dapat dilakukan yaitu pemecahan 

naik (split-up) dan pemecahan turun (split down atau reserve split). Pemecahan naik 

adalah penurunan nilai nominal per lembar saham yang mengakibatkan bertambahnya 

jumlah saham yang beredar. Misalnya pemecahan saham dengan faktor pemecahan 

2:1, 3:1, dan 4:1, sedangkan pemecahan turun meningkatkan daya tarik investor, 

membuat saham lebih likuid untuk diperdagangkan, dan mengubah para investor odd 

lot menjadi investor round lot. Investor odd lot yaitu  investor yang membeli saham 
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di bawah 500 lembar (1 lot), sedangkan investor round lot adalah investor yang 

membeli saham minimal 500 lembar (1 lot) (Usmara dan Widiastuti., 2005). 

Ada beberapa alasan perusahaan melakukan stock split (Ika dan 

Purwaningsih., 2008), antara lain : 

1. Pengurangan harga saham biasa. 

Tujuannya supaya perusahaan dapat menarik minat lebih banyak investor 

untuk membeli saham, sehingga dapat menaikkan permintaan dan harga pasar 

saham tersebut. 

2. Indikasi Pertumbuhan 

Manajemen ingin memberitahukan pasar bahwa terjadi pertumbuhan di dalam 

perusahaan yang biasanya diikuti dengan harga saham yang meningkat. 

Namun dengan adanya stock split perusahaan ingin menghindari harga saham 

yang tinggi sehingga bisa dijangkau oleh investor. 

3. Reserve split - Indikasi kesulitan. 

Langkah ini diambil karena perusahaan ingin mengurangi jumlah saham yang 

beredar. 

Dalam melakukan stock split manajemen perusahaan harus 

mempertimbangkan kelemahan dan manfaat stock split itu sendiri  bagi investor dan 

perusahaan (McGough., 1993 dalam Sariwulan ., 2007), diantaranya : 

Keunggulan stock split : 

1. Dengan nilai saham yang rendah dapat menciptakan marketbility dan efisiensi 

pasar yang lebih luas. 
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2. Dapat menarik para investor kecil dan mengubah pemegang saham odd-lot 

menjadi round lot. 

3. Jumlah pemegang saham akan bertambah berarti makin membaiknya 

likuiditas pasar. 

4. Sinyal bagi pasar bahwa manajemen sangat optimis terhadap pertumbuhan 

perusahaan. 

Kelemahan stock split : 

1. Tingkat harga saham saat ini belum dapat menjamin keberhasilan stock split 

karena ketidakpastian pada lingkungan bisnis. 

2. Harga saham di masa mendatang harus dipertimbangkan dengan hati- hati 

karena dapat menempatkan perusahaan dalam posisi akuisisi. 

3. Harga pasar saham setelah stock split dapat membuat perusahaan berada di 

bawah harga perusahaan lain dalam industri sejenis. 

4. Meningkatnya jumlah pemegang saham akan meningkatkan biaya jasa untuk 

pemegang saham. 

Berbagai teori yang menjelaskan motivasi pemecahan saham telah  muncul 

dalam literatur pemecahan saham.Teori yang membahas pemecahan saham adalah 

trading range theory ( Marwata., 2001). 

Trading range theory menyatakan bahwa manajemen melakukan stock split 

didorong oleh perilaku praktisi pasar yang konsisten dengan anggapan bahwa dengan 

melakukan stock split dapat menjaga harga saham tidak terlalu mahal, dimana saham 

dipecah karena ada batas harga yang optimal untuk saham dan untuk meningkatkan 



9 
 

daya beli investor, sehingga tetap banyak orang yang mau menjual-belikannya yang 

pada akhirnya dapat meningkatkan likuiditas perdagangan saham (Lestari dan 

Hastuti., 2005) 

Menurut teori ini, harga saham yang terlalu tinggi menyebabkan kurang 

aktifnya perdagangan, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan pemecahan 

saham. Dengan melakukan pemecahan saham, diharapkan akan semakin banyak 

investor yang melakukan transaksi (Komsiyah dan Sulistyo., 2001). Namun Panuntun 

(2005) mengungkapkan bahwa Trading Range Theory tidak berlaku pada pasar 

saham di Indonesia saat ini, hal ini dikarenakan hingga saat ini kondisi pasar di 

Indonesia adalah tidak efisien. 

2.2 Pengaruh PBV Terhadap Pengambilan Keputusan Perusahaan 

Melakukan Stock Split. 

 Kemahalan harga saham mempengaruhi minat investor, khususnya investor 

kecil. Hal ini dikarenakan investor harus mengeluarkan dana yang lebih besar untuk 

mendapatkan suatu saham. Sehingga untuk mengantisipasi keadaan tersebut 

perusahaan menurunkan harga saham yaitu dengan cara stock split, karena dengan 

adanya stock split dapat menata kembali harga saham dalam rentang harga yang 

paling rendah. 

 Tingkat kemahalan harga saham dapat diukur melalui rasio penilaian (valution 

ratio) yaitu PBV. Rasio ini menjadi tolak ukur yang mengaitkan hubungan antara 

harga saham biasa dengan pendapatan perusahaan dan nilai buku saham atau 

mencerminkan performa perusahaan secara keseluruhan. Semakin tinggi nilai rasio 
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ini mengindikasikan bahwa harga saham yang ditawarkan sudah sangat tinggi 

(Untung dan Sugiono., 2008). 

 Nopiyana (2009) dalam penelitiannya untuk mengetahui faktor – faktor yang 

mempengaruhi stock split menyimpulkan bahwa kemahalan harga saham memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan stock split. 

Menurut trading range theory, perusahaan melakukan stock split karena memandang 

bahwa harga sahamnya terlalu tinggi. Dengan kata lain, harga saham yang terlalu 

tinggi merupakan pendorong bagi perusahaan untuk melakukan stock split. 

 PBV yang tinggi merupakan penjelasan yang konsisten dengan trading range 

theory. Saham saham dengan PBV tinggi akan dihindari oleh pasar, karena aturan 

keputusan investasi yang banyak digunakan analis adalah membeli saham yang PBV-

nya rendah (Jones., 1998 dalam Marwata., 2001).  

 Semakin tinggi harga saham yang beredar dipasar modal menyebabkan minat 

investor terhadap saham tersebut menjadi rendah. Hal ini dapat mengakibatkan 

kurang aktifnya perdagangan saham di pasar modal. Dengan adanya stock split, harga 

saham menjadi tidak terlalu tinggi, sehingga akan semakin banyak investor yang 

mampu untuk bertransaksi. Oleh sebab itu hipotesis yang akan digunakan, sebagai 

berikut : 

H1 : PBV berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan 

stock split. 
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2.3 Pengaruh Likuiditas Saham terhadap Pengambilan Keputusan 

Perusahaan Melakukan Stock Split. 

  Suatu saham dikatakan likuid bila saham tersebut mudah untuk ditukarkan 

atau dijadikan uang. Saham yang tidak likuid akan menyebabkan kehilangan 

kesempatan untuk mendapat keuntungan (gain). Salah satu faktor yang menentukan 

nilai saham suatu perusahaan adalah tingkat likuiditas saham tersebut. Semakin cepat 

suatu asset dapat berubah menjadi uang maka semakin tinggi likuiditasnya. Dengan 

demikian likuiditas saham ditentukan oleh apakah saham tersebut mudah 

diperjualbelikan dalam jangka waktu singkat dan diminati investor. Likuiditas saham 

dapat dilihat melalui volume perdagangan saham (Setiyanto., 2006).  

  Alasan perusahaan melakukan stock split adalah untuk menyesuaikan harga 

pasar dari saham perusahaan pada tingkat dimana lebih banyak individu dapat 

menginvestasikan saham sehingga dapat meningkat jumlah saham yang beredar dana 

membuatnya lebih dapat di pasarkan. Contohnya IBM, pernah melakukan  stock split 

dengan maksud untuk memperoleh dana yang lebih luas atas sahamnya dengan 

menambah daya pemasaran sahamnya (Keiso dan Weygant, 1995). 

 Bagi perusahaan likuiditas sangat berpengaruh pada kelangsungan bisnisnya, 

hal ini dikarenakan perusahaan membutuhkan modal tambahan untuk kelangsungan 

bisnisnya melalui penjualan saham. Ketika likuiditas rendah menandakan bahwa 

kurang aktifnya perdagangan saham atau saham yang beredar tidak laku dipasar. Hal 

ini bisa dikarena harga saham yang terlalu tinggi sehingga investor kesulitan menjual 

sahamnya dan investor beranggapan bahwa saham perusahaan tersebut tidak 
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memberikan return. Sedangkan apabila likuiditas tinggi menandakan bahwa 

perdagangan saham aktif, yang berarti saham tersebut diminati oleh investor. Hal ini 

dapat meningkatkan harga saham di pasar, sehingga dapat menjadi keuntungan 

tersendiri bagi perusahaan dan bagi investor. 

 Likuiditas saham adalah kemudahan untuk membeli dan menjual efek. 

Likuiditas suatu saham sangat dipengaruhi oleh jumlah saham yang beredar. Semakin 

banyak jumlah saham yang beredar maka secara teoritis likuiditas saham tersebut 

juga semakin tinggi (Jogianto, 2000). 

 Semakin tinggi likuiditas saham semakin tinggi pula ekspektasi investor 

terhadap perusahaan tersebut, hal ini dikarenakan semakin banyak investor yang 

meperjual-belikan saham perusahaan. Dengan kata lain akan memperluas pemasaran 

saham dan perusahaan dapat memperoleh modal tambahan untuk menjalankan 

bisnisnya. 

 Volume perdagangan saham merupakan suatu instrumen yang dapat 

digunakan untuk melihat reaksi pasar modal terhadap informasi melalui parameter 

volume saham yang di perdagangkan dipasar. 

 Copeland (1979) dalam Kurniawati (2003) dalam pengujiannya terhadap 

likuiditas saham sebelum dan sesudah stock split, yang diukur dengan besarnya 

perubahan volume perdagangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa volume 

perdagangan mengalami penurunan sesudah perusahaan melakukan stock split. Hal 

ini didukung penelitian yang dilakukan Conroy et al. (1990) yang menyatakan bahwa 

likuiditas saham akan menjadi semakin buruk setelah stock split.  
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 Semakin rendah volume perdagangan menunjukkan semakin rendah pula 

tingkat transaksi perdagangan suatu saham, sehingga hal ini dapat menurunkan 

likuiditas saham tersebut dan mendorong perusahaan untuk melakukan stock split. 

Oleh sebab itu hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H2 : Volume perdagangan berpengaruh negatif terhadap keputusan perusahaan 

untuk melakukan stock split. 

2.4 Pengaruh Stock Split Terhadap Kinerja Pasar 

 Tobin’s q sering sekali diproksikan sebagai alat untuk mengukur nilai sebuah 

perusahaan.Tobin’s q merupakan sebuah rasio nilai pasar dibagi nilai pengganti 

aktiva perusahaan yang menggambarkan prediksi pasar terhadap return yang 

dihasilkan dari setiap modal yang diinvestasikan di dalam perusahaan. Tobin’s q juga 

merefleksikan ekspektasi investor tentang tingkat kembalian ekonomi (economic 

return) perusahaan di masa depan.  

 Stock split itu hanya merupakan suatu perubahan akuntansi yang tidak 

mengubah nilai perusahaan. Hal tersebut jiga tidak mengubah nilai kesejahteraan 

pemegang saham, sehingga seharusnya tidak ada pengaruh nya terhadap return saham 

dan risiko saham (Anggarwal dan Chen., 1989 dalam Winarso., 2005) 

 Asquith et al. (1989) dalam penelitiannya menguji apakah pengumuman stock 

split mengandung informasi laba masa depan. Sampel data yang digunakan sebanyak 

121 perusahaan melakukan pengumuman stock split minimal 25% selama periode 

tahun 1970 hingga 1980 dan tidak membayarkan deviden. Mereka menyimpulkan 

bahwa reaksi positif pasar dengan adanya stock split tidak disebabkan oleh informasi 



14 
 

bahwa kemungkinan perusahaan akan membagi deviden, namun lebih disebabkan 

oleh kemungkinan adanya peningkatan laba. 

 Menurut Yuliastari (2008), reaksi pasar sebenarnya bukan terhadap tindakan 

stock split itu sendiri, melainkan terhadap masa depan yang terkait dengan kinerja 

masa lalu. Dengan kata lain apabila perusahaan memiliki kinerja kurang baik di masa 

lalu maka tidak akan dipercaya oleh pasar. 

 Stock split dianggap sebagai sinyal yang diberikan oleh manajemen kepada 

publik bahwa perusahaan memiliki kinerja yang bagus, sehingga dengan stock split 

diharapkan dapat menarik minat investor untuk memperjual-belikan sahamnya. 

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disusun hipotesis 

sebagai berikut : 

H3 : Terdapat perbedaan Tobin’s q sebelum dan setelah perusahaan melakukan 

stock split. 

III. METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi & Sampel 

Penelitian ini menggunakan sample perusahaan – perusahaan non keuangan 

yang terdaftar di BEI selama tahun 2005-2009. Untuk pengambilan sampel dalam 

penelitian ini mengacu pada penelitian Usmara dan Widiastuti (2005) yaitu dilakukan 

menggunakan metode purposive sampling, dalam hal ini sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini ditentukan dengan kriteria tertentu sesuai kebutuhan penelitian. 

Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut : 
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1. Perusahaan non keuangan yang melakukan stock split pada periode 2005 

hingga 2009. 

2. Tanggal pengumuman stock split diketahui. 

3. Perusahaan sampel yang melakukan stock split  tidak melakukan 

pengumuman lain selain stock split selama periode 2005-2009. Pengumuman 

selain stock split seperti merger, right issue, dan pemberian saham bonus, dan 

pengumuman lainnya. Hal ini untuk menghindari adanya informasi yang 

dapat mempengaruhi penelitian. 

4. Untuk sampel perusahaan yang tidak melakukan stock split, diambil 

berdasarkan : 

� Perusahaan non keuangan yang tidak melakukan corporate action 

selama periode 2005-2009, seperti merger, IPO, stock split, dan lain-

lain . 

� Perusahaan sampel tersebut diambil berdasarkan volume perdagangan 

saham tertinggi. Hal ini sesuai dengan trading range theory, dimana 

perusahaan yang melakukan stock split memiliki likuiditas saham yang 

rendah, sehingga tampak perbedaan antara perusahaan yang 

melakukan stock split dan yang tidak melakukan stock split. 

Pertimbangannya diambil saham-saham perusahaan non keuangan 

dikarenankan saham-saham perusahaan keuangan yang diperdagangkan di BEI pada 

umumnya sangat peka terhadap gejolak indikator makro seperti tingkat inflasi, suku 

bunga, kurs valas, dan kebijakan moneter, selain faktor fundamental perusahaan. 
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Sehingga nilai tobin Q perusahaan sektor keuangan dapat menjadi bias karena terjadi 

gejolak makro. Untuk menghindari hal tersebut, maka sektor keuangan tidak 

dimasukkan sebagai populasi penelitian (Parmono dan Prasetyantoko., 2006). 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data 

tentang PBV, dan data keuangan lain untuk menghitung Tobin’s q. Data 

didokumentasikan dari Indonesian Capital Market Directory tahun 2006-2010 dan 

juga dari PIPM (Pusat Informasi Pasar Modal) Yogjakarta dan Semarang.  

3.3 Operasional Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian 

Usmara dan Widiastuti (2005), yang meliputi ; stock split sebagai variabel dependen, 

dan variable independennya meliputi tingkat kemahalan harga saham yang 

diproksikan dengan PBV, likuiditas saham yang diproksikan Volume Perdagangan 

Saham, dan Tobin’s q sebagai kinerja pasar dan menggunakan variabel control yaitu 

kinerja keuangan yang diproksikan dengan EPS. 

3.3.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam yang digunakan dalam penelitian ini ; 

� Stock Split 

Variabel ini merupakan variabel dummy yang memiliki sifat kuantitatif, 

dimana pengukurannya dilakukan dengan memberi nilai nol (0) dan satu (1) untuk 

kategori tertentu (Usmara dan Widiastuti., 2005). 
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3.3.2 Variabel Independen 

Variabel Independen dalam penelitian ini ; 

� Tingkat Kemahalan Harga Saham 

 Tingkat kemahalan harga saham diproksikan PBV. PBV yang digunakan 

adalah PBV pada akhir tahun sebelum stock split. Jadi apabila perusahaan melakukan 

stock split pada tahun 2007, maka PBV yang digunakan adalah PBV akhir tahun 2006. 

Sedangkan untuk perusahaan yang tidak melakukan stock split maka PBV yang 

digunakan adalah rata-rata PBV selama empat tahun, yaitu 2004 - 2008. 

                                       ��� =
����� 
���� ����

����� ���� ����
 

� Volume Perdagangan Saham 

Merupakan suatu instrumen yang dapat digunakan untuk melihat reaksi pasar 

modal terhadap informasi melalui parameter volume saham yang di perdagangkan 

dipasar (Setiyanto., 2006). Jadi apabila perusahaan melakukan stock split pada tahun 

2007, maka volume perdagangan yang digunakan adalah volume perdagangan saham 

akhir tahun 2006. Sedangkan untuk perusahaan yang tidak melakukan stock split 

maka volume perdagangan saham yang digunakan adalah rata-rata volume 

perdagangan saham selama empat tahun, yaitu 2004 - 2008. 

� Tobin’s q (Nilai Perusahaan) 

 Variabel ini diberi simbol Q, dapat dihitung sebagai berikut (Usmara dan 

Widiastuti., 2005): 
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Q =
(EMV + D)

(EBV + D)
 

Q = Nilai Perusahaan 

EMV = Nilai pasar ekuitas (EMV = Closing price akhir tahun x 

jumlah saham yang beredar akhir tahun) 

D = Nilai buku dari total utang 

EBV = Nilai buku dari total aktiva 

3.3.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol yang digunakan pada penelitian ini adalah ; 

� EPS (Earning Per Share) 

EPS (earning per share) adalah laba per lembar saham pada akhir periode 

sebelum stock split,dengan kata lain apabila perusahaan melakukan stock split pada 

tahun 2006 maka EPS yang digunakan adalah EPS akhir tahun 2005, sedangkan 

untuk perusahaan yang tidak melakukan stock split menggunakan rata-rata periode 

antara  2004-2008. 

��� =
Laba Bersih Setelah bunga dan Pajak

Jumlah Saham yang beredar
 

3.4 Model Penelitian 

 Untuk menguji hipotesis pertama (H1) dan dua (H2) menggunakan regresi 

logit. Pengujian ini dilakukan untuk melihat profitabilitas atau odds perusahaan 

tersebut melakukan stock split atau tidak. Model regresi logit, yang akan digunakan 

dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut (Usmara dan Widiastuti., 2005) : 



19 
 

Status : a = b( PBV) + c(VOL)+ d(EPS) ----------------------------------(1) 

Keterangan : 

Status : status perusahaan 

0 untuk perusahaan yang tidak melakukan stock split 

  1 untuk perusahaan yang melakukan stock split 

PBV : Price to Book Value 

VOL : Volume Perdagangan Saham 

EPS : Earning Per Share 

Sedangkan untuk melihat odds atau profitabilitas perusahaan tersebut 

melakukan pemecahan saham atau tidak melakukan stock split, dapat dicari dengan 

persamaan sebagai berikut (Eka dan Antariksa., 2005) : 

Ln (odds) = b + b1 (PBV) + b2 (VOL) + b3(EPS)  ------------------------ (2) 

Ln 



 !

 = b + b1 (PBV) + b2 (VOL) + b3(EPS)  ----------------------------- (3) 

Dimana : odds =  



 !

 

P : Profitabilitas perusahaan yang melakukan stock split dengan variabel 

bebas PBV, dan Volume Perdagangan Saham. 

Model Log dari odds pada persamaan (2) diatas dapat ditranformasikan menjadi (Eka 

dan Antariksa., 2005) : 

Odds = e b + b1 (PBV) + b2 (VOL)+ b3(EPS)   ----------------------------------------- (4) 

Atau  



 !

 = e b + b1  (PBV) + b2 (VOL) + b3(EPS)    -------------------------------------(5) 

Dimana : 
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e : Bilangan eksposional 

b : Konstanta 

b1 : Koefisien regresi Price to Book Value ( PBV) 

b2 : Koefisien regresi Volume Perdagangan Saham 

b3 : Koefisien regresi Earning per Share 

 Untuk menguji hipotesis ketiga langkah awal yang dilakukan adalah menguji 

apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji ini menggunakan uji kolmogorov-

smirnov dengan tingkat α = 0,05. Sehingga apabila P value > α maka data 

berdistribusi tidak normal, sedangkan jika P < α maka data berdistribusi normal. Pada 

pengujian hipotesis ketiga (H3) digunakan pengujian parametrik paired t-test jika 

datanya berdistribusi normal, tetapi jika datanya tidak berdistribusi normal maka akan 

dilakukan uji non parametrik wilcoxon. 

 Pengujian hipotesis dalam penelitian ini tidak jauh berbeda pada penelitian 

yang dilakukan oleh Usmara dan Widiastuti (2005), dimana menggunakan tingkat 

signifikansi 0.05. Kriteria penerimaan hipotesis adalah sebagai berikut : 

1. H1diterima, apabila besarnya nilai sig < α dan koefisien bernilai positif. 

2. H2 diterima, apabila besarnya nilai sig < α dan koefisien bernilai negatif. 

3. H3diterima, apabila P value < α dan α bernilai positif. 

IV. ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN 

4.1 Gambaran umum Obyek penelitian 

Proses pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, 

dimana sampel yang digunakan dengan memasukkan unsur-unsur yang dianggap 
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mewakili sampel lain, sehingga dengan demikian dapat diperoleh informasi yang 

benar dan mencerminkan populasinya. Pada tahun 2005 diketahui perusahaan yang 

melakukan stock split terdapat 3 perusahaan, tahun 2006 terdapat 8 perusahaan, tahun 

2007 terdapat 11 perusahaan pada tahun 2008 ada 7 perusahaan dan pada tahun 2009 

terdapat 2 perusahaan. 

Tabel 4.1 Jumlah sampel yang digunakan 
No Kriteria yang digunakan Jumlah 
1 Total Perusahaan Non Keuangan periode 2005-2009 342 
2 Perusahaan Non Keuangan yang tidak memenuhi syarat 

purposive sampling, yaitu melakukan corporate action selain 
stock split, seperti merger,IPO, right issue dll. 

(28) 

3 Perusahaan Non Keuangan yang tidak melakukan stock split (283) 
Perusahaan Non Keuangan yang melakukan stock split yang 
digunakan sebagai sampel. 

31 

Sumber : Data yang diolah dari IDX statictic. 

Sampel untuk perusahaan yang tidak melakukan stock split yang digunakan 

sebanyak 31 sampel perusahaan, sampel-sampel tersebut dipilih berdasarkan volume 

perdagangan saham tertinggi dan sejalan dengan penelitian sebelumnya. Ini 

digunakan agar terlihat perbedaan antara perusahaan yang melakukan stock split dan 

perusahaan yang tidak melakukan stock split, karena sesuai dengan Trading Range 

Theory mengungkapkan bahwa salah satu alasan perusahaan yang melakukan stock 

split adalah likuiditas perdagangan saham yang rendah.  
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Tabel 4.2 Statistik Deskriptif 
  N Minimum  Maximum Mean 
PBV 62 0.2 17.2 2.5 
EPS 62 -7.0 3546.0 294.0 
VOL 62 0.01 3484.9 569.6 
Tobin_Sebelum 31 -0.8 0.8 0.03 
Tobin_Sesudah 31 -0.4 0.3 -0.1 
Valid N (listwise) 31       

Sumber : Data yang diolah 

Dari hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.2, diketahui bahwa jumlah 

sample yang digunakan sebanyak 62 perusahaan. Yang terdiri dari 31 perusahaan 

yang melakukan stock split dan 31 perusahaan yang tidak melakukan stock split. Nilai 

rata-rata PBV adalah sebesar 2.5. Dimana nilai rata-rata ini menjadi dasar 

pengkategorian perusahaan yang tergolong memiliki PBV rendah dan perusahaan 

yang tergolong memiliki PBV tertinggi. Untuk perusahaan yang memiliki PBV 

tertinggi, terdapat 17 perusahaan yang terdiri dari 11 perusahaan stock split dan 6 

perusahaan non stock split, dan PBV rendah terdapat 46 perusahaan yang terdiri dari 

20 perusahaan stock split dan 25 perusahaan non stock split. Nilai PBV terendah 

sebesar 0.2 dimiliki oleh PT. Lippo E-NET Tbk yaitu perusahaan yang tidak 

melakukan stock split. Sedang nilai tertinggi sebesar 17.2 dimiliki oleh PT. Unilever 

Tbk yang juga termasuk perusahaan yang tidak melakukan stock split.  

Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat PBV  yang tinggi tidak menjadi bahan 

pertimbangan perusahaan dalam melakukan stock split, ini dapat dilihat dari 

banyaknya perusaahaan yang melakukan stock split pada saat tingkat PBV yang 

rendah. Hal ini diduga disebabkan pada dasarnya tinggi rendah tingkat PBV tidak 
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mempengaruhi minat investor terhadap saham, sehingga tidak menjadi bahan 

pertimbangan perusahaan melakukan stock split.  

 Variabel penelitian Volume Perdagangan Saham mempunyai nilai rata-rata 

sebesar 569.6. Dimana nilai rata-rata ini menjadi dasar pengkategorian perusahaan 

yang tergolong memiliki Volume Perdagangan rendah dan perusahaan yang tergolong 

memiliki Volume Perdagangan yang tinggi. Untuk Perusahaan yang memiliki volume 

perdagangan yang rendah, terdapat 47 perusahaan yang terdiri dari 29 perusahaan 

stock split dan 18 perusahaan non stock split. Sedangkan perusahaan yang tergolong 

memiliki volume perdagangan tertinggi, terdapat 15 perusahaan, yang terdiri dari 2 

perusahaan stock split dan 13 perusahaan non stock split. Hasil ini menunjukkan 

bahwa perusahaan yang melakukan stock split memiliki volume perdagangan yang 

rendah sebelum stock split. 

 Variabel kontrol EPS mempunyai nilai rata-rata sebesar 294.0. Dimana nilai 

rata-rata ini menjadi dasar pengkategorian perusahaan yang tergolong memiliki EPS 

rendah dan perusahaan yang tergolong memiliki EPS tinggi. Untuk Perusahaan yang 

memiliki EPS yang rendah, terdapat 51 perusahaan yang terdiri dari 25 perusahaan 

stock split dan 26 perusahaan non stock split. Sedangkan perusahaan yang tergolong 

memiliki EPS tinggi, terdapat 11 perusahaan, yang terdiri dari 6 perusahaan stock 

split dan 5 perusahaan non stock split. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan yang 

melakukan stock split cenderung memiliki EPS yang rendah sebelum stock split. 
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 Variabel Penelitian Tobin Q sebelum melakukan stock split memiliki nilai rata 

rata sebesar 0.03 dan nilai rata-rata sesudah stock split sebesar 0.04. Hasil ini 

menunjukkan bahwa kinerja pasar setelah stock split cenderung menurun. 

 Berdasarkan statistik deskriptif diperoleh bahwa volume perdagangan saham 

menjadi bahan pertimbangan perusahaan melakukan stock split, karena 29 perusahaan 

stock split dari total 31 perusahaan stock split memiliki volume perdagangan saham 

yang rendah, hasil ini sejalan dengan trading range theory yang mengungkapkan 

bahwa, perusahaan melakukan stock split didorong karena perusahaan memiliki 

likuiditas yang rendah. Volume perdagangan mencerminkan seberapa banyak 

investor melakukan transaksi terhadap saham tersebut. Sedangkan untuk PBV yang 

tinggi, hanya terdapat 11 perusahaan stock split dari total 31 perusahaan stock split, 

dan tidak melebihi dari setengah jumlah sampel perusahaan yang melakukan stock 

split, dengan kata lain perusahaan lebih cenderung mempertimbangkan likuiditas 

saham yang rendah dari pada tingkat PBV yang tinggi. 

 Sedangkan untuk rasio Tobin Q menunjukkan bahwa  terdapat perusahaan 

sebelum dan setelah melakukan stock split. Dimana mean menunjukkan bahwa 

kinerja pasar yang diproksikan dengan Tobin’s q sebelum stock split lebih besar dari 

pada setelah stock split. Hasil dikarena perusahaan yang melakukan stock split 

memiliki kinerja yang rendah sebelum stock split itu dapat dilihat dari mean variabel 

EPS, yang menunjukkan bahwa 25 perusahaan stock split dari total sampel 31 

perusahaan stock split, dikategorikan perusahaan yang memiliki EPS yang rendah. 

Stock split menanggung biaya, oleh sebab itu hanya perusahaan yang memiliki 
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kinerja baguslah yang dapat menanggung biaya tersebut. sehingga apabila perusahaan 

yang tidak memiliki kinerja perusahaan yang kurang bagus melakukan stock split, 

maka nilai perusahaan dipasar akan menjadi semakin turun.  

4.2 Pengujian Hipotesis 

Untuk pengujian hipotesis pertama (H1) dan hipotesis kedua (H2) 

menggunakan regresi logit. Setelah dilakukan proses pengolahan data dengan analisis 

regresi logit, maka didapat hasil uji logistik yaitu analisis Goodness of Fit dari model 

dan hasil analisis regresi seperti yang tersaji dalam Tabel 4.3, dan Tabel 4.4 sebagai 

berikut : 

Tabel 4.3  Hasil Goodness Fit 
 Chi-square Df Sig. 
Step 1        Step 
                 Block 

   Model 

17. 842 3 0.0 
17. 842 3 0.0 
17. 842 3 0.0 

Sumber : Data yang diolah 

Berdasarkan tabel ini diperoleh nilai signifikasi chi square sebesar 0.000 < 

0.05 yang dapat disimpulkan bahwa model adalah fit dengan data dan layak untuk 

digunakan dalam analisis. 

Tabel 4.4 Hasil analisis Logistik 
Variabel B Sig 
EPS 0.001 0.312 
PBV 0.097 0.353 
Volume Perdagangan -0.002 0.013 
Constant 0.709 0.297 

Sumber : Data yang diolah 

 Dari hasil pengujian regresi logistic pada tabel 4.4. Diketahui nilai 

signifikansi dari PBV adalah 0.368 lebih besar dari 0.05, yang berarti bahwa hipotesis 
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pertama (H1) ditolak. Yaitu PBV tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

perusahaan melakukan stock split. 

 Untuk variabel volume perdagangan diketahui nilai signifikansi adalah 0.01 

lebih kecil dari 0.05, yang berarti bahwa hipotesis kedua (H2) diterima. Yaitu volume 

perdagangan saham berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan perusahaan 

melakukan stock split. 

 Untuk variabel kontrol kinerja keuangan yang diproksikan memiliki EPS 

memiliki tingkat signifikansi 0.312 lebih besar dari pada 0.05. Pengaruh positif yang 

tidak signifikan variabel EPS terhadap keputusan stock split menunjukkan bahwa 

adanya kecenderungan perusahaan untuk melakukan stock split setelah adanya 

pertumbuhan EPS. 

Tabel 4.5 Hasil Uji Paired T-Test 

Variabel N 
Stock Split Non Stock Split 

Sig 
Mean Mean 

LOG PBV 31 0.3 0.06 0.47 
LOG VOL 31 1.5 2.7 0.00 
LOG EPS 31 1.9 1.7 0.28 

Sumber : Data yang diolah 

 Dari tabel 4.5 diperoleh data tidak berdistribusi normal, sehingga 

ditransformasi dalam bentuk log. Kemudian data di uji menggunakan paired t-test. 

Hasil tabel 4.5 menunjukkan bahwa PBV dan EPS antara perusahaan yang stock split 

dan perusahaan non stock split tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Sedangkan 

volume perdagangan saham antara perusahaan stock split dan non stock split terdapat 

perbedaan yang signifikan. Hasil ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa 
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perusahaan melakukan stock split didorong karena perusahaan memiliki volume 

perdagangan yang rendah. Karena dengan adanya stock split diharapkan dapat 

menurunkan harga saham, sehingga menarik minat investor. Dengan meningkatnya 

minat investor dapat meningkatkan likuiditas saham. 

Marwata (2000) menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan antara EPS 

perusahaan yang melakukan stock split dan tidak melakukan stock split. Yang berarti 

kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan stock 

split. 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.2 dihasilkan gambar grafik dengan menggunakan 

pendekatan matrik sebagai berikut.  

Tabel 4.6 Hasil Pendekatan Matrik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa perusahaan yang melakukan stock split 

berada pada tingkat volume perdagangan yang rendah yaitu sebanyak 29 perusahaan, 

Keterangan : 

- Kuadran I : Volume 
Rendah dan PBV Rendah 

- Kuadran II : Volume 
Rendah, PBV Tinggi 

- Kuadran III : Volume 
Tinggi, PBV Tinggi 

- Kuadran IV : Volume 
Tinggi, PBV Rendah 
Sumber : Data Diolah 
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yang diantaranya 11 Perusahaan memiliki PBV yang tinggi, dan 18 Perusahaan 

memiliki PBV rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan lebih 

cenderung mempertimbangkan volume perdagangan yang rendah sebelum melakukan 

stock split ketimbang tingkat PBV yang tinggi. Hasil ini dikarena tingkat harga yang 

diproksikan dengan PBV merepresentasikan seberapa tinggi nilai perusahaan dimata 

investor, sehingga semakin tinggi PBV, semakin tinggi nilai perusahaan di mata 

investor. Harga saham yang tinggi tidak menyebabkan likuiditas menjadi rendah, 

karena pada dasarnya investor cenderung berani membayar dengan harga yang mahal 

apabila perusahaan dapat memberikan prospek masa depan yang bagus kepada 

perusahaan. Sehingga tingkat PBV yang tinggi sebenarnya tidak menjadi bahan 

pertimbangan perusahaan melakukan stock split. 

Untuk hipotesis ketiga (H3) dalam menguji distribusi data tergolong 

berdistribusi normal dan tidak normal, menggunakan Kolmogorov- Smirnov Test. Jika 

P value > 0.05, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Sedangkan jika P value < 

0.05, maka data dinyatakan berdistribusi tidak normal. Berikut ini tabel 4.7 

menyajikan hasil uji normalitas data dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov 

Test. 

Tabel 4.7 Hasil Kolmogorov-Smirnov Test 
Variabel Nilai K – S Z Asymp. Sig. 2- tailed Distribusi Data 

Tobin Q Sblm 1.058 0.213 Normal 
Tobin Q Ssdh 0.556 0.917 Normal 

Sumber : Data diolah 
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Dari tabel 4.7 diatas terlihat bahwa nilai signifikansi untuk variabel Tobin’s q 

sebelum stock split memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 yang artinya 

distribusi untuk variabel Tobin’s q sebelum adalah normal, dan untuk variabel 

Tobin’s q sesudah stock split memiliki nilai sig lebih besar dari 0.05, sehingga 

pengujian yang dilakukan tetap menggunakan uji parametrik paired t-test.  

Tabel 4.8 Hasil Uji Parametrik Paired T- Test 
Tobin’s Q sebelum Stock Split Tobin’s Q sesudah Stock Split 

Mean 0.0339 Mean -0.0882 

P value 0.041 
Sumber : Data diolah 

Berdasarkan tabel analisis yang terlihat pada tabel 4.8., menunjukkan bahwa P 

value  sebesar 0. 041 lebih kecil dari 0.05, maka H3 berhasil diterima. Berdasarkan 

hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 

Tobin’s q sebelum dan sesudah stock split. Dimana Tobin’s q sebelum perusahaan 

melakukan stock split lebih besar dibandingkan Tobin’s q sesudah perusahaan 

melakukan stock split. 

4.3 Pembahasan 

4.3.1  Pembahasan Hipotesis Pertama (H1) dan Kedua (H2) 

Dari hasil uji regresi logistik pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa PBV bukan 

merupakan pertimbangan perusahaan melakukan stock split. Melainkan Volume 

Perdagangan Saham yang dijadikan bahan pertimbangan perusahaan untuk 

melakukan stock split. Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa perusahaan yang 

melakukan stock split pada dasarnya memiliki volume yang rendah dan hanya sedikit 
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perusahaan yang melakukan stock split dengan mempertimbangkan tingkat PBV yang 

tinggi. Tingkat PBV yang tinggi menunjukkan harga saham yang tinggi pula. 

Harga saham menunjukkan nilai perusahaan dimata investor semakin tinggi. 

Sehingga investor cenderung berani membeli saham dengan harga yang mahal 

asalkan perusahaan bisa memberi jaminan nilai tambah di masa depan (Andreani dan 

Subiyantoro., 2003). Dan hasil ini menunjukkan bahwa tingkat PBV yang tinggi tidak 

menurunkan minat investor terhadap saham perusahaan. Dan bukan merupakan faktor 

yang menjadi bahan pertimbangan perusahaan melakukan stock split. 

Berdasarkan Trading Range Theory mengungkapkan bahwa motivasi 

perusahaan melakukan stock split didasarkan karena perusahaan ingin meningkatkan 

likuiditas saham perusahaan, karena dengan adanya stock split dapat menempatkan 

harga saham pada tingkat yang lebih rendah sehingga menarik ninat investor untuk 

melakukan transaksi jual-beli dan likuiditas saham meningkat, karena pedagangan 

saham kembali aktif. 

Jogiyanto (2000) menyatakan bahwa alasan perusahaan emiten yang 

melakukan stock split adalah berhubungan dengan likuidtas sekuritas perusahaan. 

Dengan kata lain manajemen perusahaan melakukan stock split didasarkan karena 

perusahaan tersebut memiliki likuiditas yang rendah. 

Survei menunjukkan bahwa manajer cenderung untuk menyebutkan alasan 

likuiditas ini sebagai motivasi pemecahan saham (Baker dan Gallagher., 1998 dalam 

Marwata., 2001). 
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4.3.2 Pembahasan Hipotesis Ketiga (H3) 

Tobin’s q sering sekali diproksikan sebagai alat untuk mengukur nilai sebuah 

perusahaan.Tobin’s q merupakan sebuah rasio nilai pasar dibagi nilai pengganti 

aktiva perusahaan yang menggambarkan prediksi pasar terhadap return yang 

dihasilkan dari setiap modal yang diinvestasikan di dalam perusahaan. Tobin’s q juga 

merefleksikan ekspektasi investor tentang tingkat kembalian ekonomi (economic 

return) perusahaan di masa depan.  

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan antara Tobin’s q sebelum dan setelah stock split. Dimana mean Tobin’s q 

sebelum lebih besar daripada sesudah perusahaan melakukan stock split. Stock Split 

menanggung biaya, sehingga hanya perusahaan yang memiliki kinerja baguslah yang 

dapat menanggung biaya-biaya tersebut. Namun berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat 

bahwa pada dasarnya perusahaan melakukan stock split pada dasarnya memiliki EPS 

yang rendah sebelum melakukan stock split. Hasil ini berdampak pada nilai 

perusahaan dipasar semakin menurun.  Karena pasar beranggapan bahwa perusahaan 

tersebut tidak dapat menanggung biaya-biaya yang ditimbulkan akibat aktivitas stock 

split. 

V. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil uji hipotesis pertama (H1) menunjukkan dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa PBV bukan merupakan pertimbangan perusahaan dalam  

melakukan stock split. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 
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Khomsiyah dan Sulistyo (2001) dan Hastuti dan Lestari (2005) yang menunjukkan 

bahwa PBV tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan perusahaan 

melakukan stock split. 

 Dari hasil uji hipotesis kedua (H2) diperoleh kesimpulan bahwa volume 

perdagangan saham berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan perusahaan 

melakukan stock split. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Setyanto (2006), dan Hartono (2000). 

 Dari hasil uji regresi logistik juga menunjukkan bahwa kinerja keuangan 

sebagai variabel kontrol yang diproksikan dengan EPS tidak berpengaruh terhadap 

keputusan perusahaan melakukan stock split. Hasil ini sesuai Budhiarjo dan Hapsari 

(2011)dan Nur (2009). 

 Dari hasil uji hipotesis ketiga (H3) diperoleh kesimpulan bahwa terdapat 

perbedaan antara Tobin Q sebelum dan sesudah perusahaan melakukan stock split. 

Dimana Tobin Q sebelum perusahaan melakukan stock split lebih besar daripada 

Tobin Q sesudah perusahaan melakukan stock split. 

5.2 Implikasi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan pada calon 

investor dalam mengambil keputusan untuk melakukan investasi pada perusahaan 

yang melakukan stock split, dengan tidak hanya melihat faktor tingkat harga dan 

tetapi juga dengan melihat variabel lain seperti volume perdagangan saham karena 

memiliki pengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan stock split, selain itu 
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juga hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kinerja pasar cenderung menurun 

setelah melakukan stock split.  

Selain itu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan 

pada perusahaan terutama pihak manajemen agar lebih memperhatikan pentingnya 

mempertimbangkan manfaat dan kelemahan stock split, kinerja pasar yang cenderung 

menurun setelah peristiwa stock split dan likuiditas saham perusahaan sebelum 

melakukan keputusan stock split. 

5.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran 

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam jumlah sampel penelitian yang 

relatif terbatas sejumlah 31 data perusahaan yang melakukan stock split dari total 

populasi penelitian sejumlah 342 perusahaan non keuangan. Selain jumlah sampel 

penelitian yang terbatas, penggolongan perusahaan non keuangan ini sendiri tidak 

berdasarkan industri, ini dikarenakan sampel yang tersedia sangat sedikit. Sehingga 

hasil penelitian mungkin tidak dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya 

mengenai praktik stock split. 

Kemudian untuk data PBV dan Volume Perdagangan saham pada sampel 

perusahaan non keuangan yang non stock split diambil menggunakan rata-rata 

periode yang cukup panjang, sehingga dapat menimbulkan bias terhadap nilai 

variabel tersebut. 

 Untuk penelitian mendatang disarankan untuk mengkategorikan semua 

perusahaan yang melakukan stock split berdasarkan industri. Kemudian untuk  

penelitian  selanjutnya disarankan untuk mempersempit periode untuk nilai rata- rata 
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variabel  sampel perusahaan non stock split. Dan menggunakan metode pengujian 

yang berbeda dengan menambah analisis menggunakan  metode pendekatan matrik.  
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