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ABSTRAK 

 

Salah satu tujuan perusahaan adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan atau memaksimalkan kekayaan pemegang saham 

melalui peningkatan nilai perusahaan. Memaksimumkan kemakmuran 

pemegang saham atau pemilik perusahaan dapat diwujudkan dengan 

memaksimalkan nilai perusahaan (market value of the firm) dengan 

asumsi bahwa pemegang saham akan makmur jika deviden yang di 

dapatkan besar, memaksimumkan nilai pasar perusahaan sama dengan 

memaksimumkan harga pasar saham. Kaitannya dengan kondisi pasar 

ini berhubungan dengan para investor. Tanggapan investor terhadap 

sinyal positif dan negatif adalah sangat mempengaruhi kondisi pasar, 

mereka akan bereaksi dengan berbagai cara dalam menanggapi sinyal 

tersebut. Aksi korporasi tak lepas dari kebutuhan perusahaan demi 

mendapatkan modal tambahan maupun agar harga saham perusahaan 

menjadi lebih likuid. Tujuan perusahaan melakukan right issue adalah 

untuk mendapatkan modal dari para investor, pada dasarnya 

perusahaan yang melakukan right issue adalah untuk mengumpulkan 

dana sebagai tambahan modal lagi. Likuiditas suatu perusahaan dapat 

meningkat karena dana dari right issue digunakan untuk memenuhi 

kewajiban perusahaan dalam jangka pendak. Sedangkan stock split 

sendiri bertujuan untuk untuk menjaga harga pasar saham agar tidak 

terlalu tinggi sehingga sahamnya lebih terjangakau masyarakat dan 

lebih banyak di perdagangkan, hal tersebut dapat dinilai dengan 

likuiditas perusahaan. Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat 

likuditas saham yang diukur dengan volume perdagangan saham. 

Apakah aksi korporasi seperti right issue maupun stock split memiliki 

pengaruh terhadap likuiditas saham perusahaan yang dilihat dari 

volume perdagangan saham. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini menggunakan analisis asosiatif yakni melihat keterkaitan antar 

hubungan variabel yang menjadi sampel. Dan analisis verivikatif, 

dalam hal ini peneliti menggunakan uji wilcoxon sign rank test karena 

data yang diolah tidak berdistribusi normal. Penelitian ini 

menggunakan jendela penelitian 5 hari sebelum dan 5 hari setelah aksi 

korporasi. Penelitian ini menggunakan sampel yang diolah dengan 

metode purposive sampling dengan sampel 9 perusahaan yang 
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melakukan right issue, dan 19 perusahaan yang melakukan stock split 

terhitung dari tahun 2018-2020 yang terdaftar pada Indeks Saham 

Syariah Indonesia. Dengan hasil penelitian menggunakan uji wilcoxon 

untuk rata-rata volume perdagangan saham sebelum dan sesudah 

dilakukkannya right issue diperoleh hasil sig (2-tailed) 0.015 lebih 

kecil dari tingkat signifikansi 0.05 (0.015<0.005), yang berarti 

terdapat perbedaan volume perdagangan sebelum dan sesudah rights 

issue. Sedangkan hasil pengujian stock split mendapatkan hasil sig (2 

tailed) 0.272 lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05 % (0.272> 

0.05). Terdapat 11 dari 19 perusahaan yang mengalami penurunan 

rata-rata trading volume activity setelah melakukan stock split. Yang 

berarti bahwa tidak adanya perubahan volume perdagangan sebelum 

maupun setelah stock split. 

 

Kata kunci: volume perdagangan, right issue, stock split. 
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MOTTO 

 

                      

                         

                           

              

 “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara 

kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-

sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia 

telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan 

sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah 

diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar 

(keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi 

aman sentausa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada 

mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang 

(tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang 

fasik.” (QS. An-Nur : 55) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut, terlebih dahulu 

akan 

diberikan penegasan judul. Dalam penegasan judul, penulis akan 

menjelaskan istilah-istilah yang digunakan didalam skripsi ini. 

Pemberian 

penegasan judul diperlukan untuk memberi batasan terhadap arti 

kalimat 

dalam skripsi ini. Hal ini bertujuan agar pembaca memperoleh 

gambaran 

yang jelas dari makna yang dimaksud dan untuk menghindari 

kekeliruan 

pada pembaca. Adapun judul skripsi ini adalah “Pengaruh Right 

Issue dan Stock Split Terhadap Volume Perdagangan Saham 

Syariah” studi pada Indeks Saham Syariah Indonesia 

Periode 2018-2020”. Untuk itu perlu di uraikan pengertian dari 

istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut : 

1. Pengaruh diakses dari situs resmi 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/ bahwa pengertian pengaruh 

adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, 

benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau 

perbuatan seseorang.
1
 

2. Right Issue adalah  adalah hak pemegang saham lama untuk 

membeli terlebih dahulu (preemptive right) atas saham baru 

pada harga tertentu. Harga tertentu yang dimaksud adalah 

harga yang ditetapkan di muka, yang besarnya di bawah 

harga pasar saat diterbitkan.
2
 

                                                 
 1 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),(Online) tersedia di: 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengaruh  (14 Desember 2021) 

 2 Mohamad Samsul, Pasar Modal dan Manajemen Portofolio, (Jakarta : 

Penerbit Erlangga, 2015),h. 140. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengaruh
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3. Stock split adalah kebijakan perusahaan untuk melakukan 

pemecahan saham karena dianggap sudah terlalu tinggi.
3
 

4. Volume Perdagangan adalah merupakan ukuran besarnya 

saham tertentu yang diperdagangkan.
4
 

5. Saham Syariah adalah efek berbasis ekuitias yang memenuhi 

prinsip islam.
5
  

6. Indeks Saham Syariah Indonesia merupakan indeks saham 

yang mencerminkan keseluruhan saham syariah yang 

tercatat di BEI. Konstituen ISSI adalah keseluruhan saham 

syariah tercatat di BEI dan terdaftar dalam 

Daftar Efek Syariah (DES). Konstituen ISSI direview setiap 

6 bulan sekali (Mei dan November) dan dipublikasikan pada 

awal bulan berikutnya. Konstituen ISSI juga 

dilakukan penyesuaian apabila ada saham syariah yang baru 

tercatat atau dihapuskan dari DES
6
.  

Secara keseluruhan yang dimaksud pada penelitian ini 

untuk melihat pengaruh yang diberikan right issue dan stock split 

pada volume perdagangan saham yang masuk kedalam Indeks 

Saham Syariah Indoensia pada periode 2018-2020.  

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul ini adalah : 

1. Alasan Objektif 

Dengan tersedianya data-data literatur yang 

dibutuhkan dan mudah diakses serta penelitian yang penulis 

lakukan ada relevansinya denga ilmu yang penulis pelajari di 

                                                 
 3 Sri Handini, Buku Ajar : Manajemen Keuangan,(Surabaya : Scopindo 

Media Pustaka, 2020), h.50. 

 4 Mangasi Sinurat, Perdagangan Saham Dan Good Corporate Governance, 
(Yogyakarta : Bintang Pustaka Madani, 2021), h 1. 

 5 Irwan Abdalloh, Pasar Modal Syariah, (Jakarta : PT Elex Media 

Komputindo,2018), h.81. 

 6 Bursa Efek Indonesia (BEI), (On-line), tersedia di: 
http://www.idx.co.id/id-

id/beranda/produkdanlayanan/pasarsyariah/indekssahamsyariah.aspx (24 April 2018). 

http://www.idx.co.id/id-id/beranda/produkdanlayanan/pasarsyariah/indekssahamsyariah.aspx%20(24
http://www.idx.co.id/id-id/beranda/produkdanlayanan/pasarsyariah/indekssahamsyariah.aspx%20(24
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dunia perkuliahan, maka penulis optimis dapat 

menyelesaikan dan melaksanakan penelitian ini dengan baik. 

2. Alasan Subjektif 

a. Informasi mengenai right issue dan stock split ini 

diperlukan bagi investor dalam mengambil keputusan 

dalam investasi di pasar modal. 

b. Banyak penelitian yang meniliti pengaruh right issue 

terhadap volume perdagangan maupun pengaruh stock 

split terhadap volume perdagangan yang berpengaruh 

positif maupun berpengaruh negatif. Perbedaan ini yang 

mendorong peneliti untuk meneliti right issue dan stock 

split yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia 

dalam periode 2018-2020. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Dalam pesatnya perkembangan pasar modal akhir-akhir 

ini, perusahaan go-public berlomba-limba untuk mencapai tujuan 

utama perusahaanya, yang bukan lagi hanya ingin 

memaksimumkan laba namun juga memaksimumkan nilai 

perusahaan. Nilai perusahaan yang maksimum juga akan 

menigkatkan nilai pemegang saham yang ditandai dengan tingkat 

pengembalian investasi yang tinggi pada pemegang saham. Salah 

satu tujuan perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 

atau memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui 

peningkatan nilai perusahaan. Memaksimumkan kemakmuran 

pemegang saham atau pemilik perusahaan dapat diwujudkan 

dengan memaksimalkan nilai perusahaan (market value of the 

firm) dengan asumsi bahwa pemegang saham akan makmur jika 

deviden yang di dapatkan besar, memaksimumkan nilai pasar 

perusahaan sama dengan memaksimumkan harga pasar saham.
7
 

                                                 
 7 Evan Hamzah Muchtar,Corporate Governance : Konsep dan 

Implementasinya Pada Emiten Saham Syariah, (Indramayu : Penerbit 

Adab,2021),h.1-2. 
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Teori pensinyalan (signal theory) berwujud informasi 

sinyal suatu perusahaan. Sinyal informasi yang diungkapkan 

manajeman dengan pemegang saham direalisasikan dengan 

bentuk laporan keuangan. Jika sinyal informasi dari beberapa 

pihak lebih lengkap daripada yang lain, maka dapat 

meminimukan informasi asimetris yang terjadi. Tanggapan 

investor terhadap sinyal positif dan negatif adalah sangat 

mempengaruhi kondisi pasar, mereka akan bereaksi dengan 

berbagai cara dalam menanggapi sinyal tersebut, seperti 

memburu saham yang dijual atau melakukan tindakan dalam 

bentuk bereaksi seperti wait and see atau menuggu dan melihat 

perkembangan yang akan terjadi lalu mengambil tindakan. 

Tindakan wait and see ini bertujuan untuk menghindari 

timbulnya risiko yang lebih besar karena faktor pasar yang belum 

memberi keuntungan atau berpihak kepada investor
8
. 

Secara konsep saham tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah, karena saham merupakan surat berharga bukti 

penyertaan modal dari investor kepada perusahaan, yang 

kemudian investor akan mendapatkan bagi hasil berupa dividen. 

Konsep penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha ini 

merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah atau kegiatan musyarakah/syirkah.Namun demikian, 

tidak semua saham dapat langsung dikategorikan sebagai saham 

syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai efek syariah. 

Karena dua hal diantaranya pertama, saham yang diterbitkan oleh 

perusahaan yang secara eksplisit mendeklarasikan sebagai 

perusahaan syariah, sebagaimana tertuang dalam Anggaran 

Dasarnya. Kedua, saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang 

tidak menyatakan kegiatan usaha perusahaan sesuai syariah, 

namun perusahaan tersebut memenuhi kriteria syariah sehingga 

sahamnya dapat ditetapkan sebagai efek syariah oleh OJK/ Pihak 

Penerbit Daftar Efek Syariah.
9
 

                                                 
 8 Sri Handini, Teori Portofolio Dan Pasar Modal Indonesia, (Surabaya 

:Scopindo Media Pustaka ,2020), h.90. 
 9 Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pasar Modal (Seri Literasi Keuangan 

Perguruan Tinggi) , (Jakarta, 2016), h.21. 
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Ada banyak sekali instrumen perusahaan go public dalam 

melakukan  corporate action, diantaranya stock split maupun 

right issue. Setelah perusahaan berhasil menambahkan modal 

melalui penawaran umum kepada masyarakat tetapi masih juga 

kekurangan modal, maka perusahaan dapat mencari tambahan 

modal melalui emisi berikutnya, yaitu right issue. right issue atau 

right adalah hak pemegang saham lama untuk membeli terlebih 

dahulu (preemptive right) atas saham baru pada harga tertentu 

dalam waktu kurang dari 6 bulan. Right issue merupakan aksi 

korporasi yang ditempuh saat perusahaan memerlukan dana segar 

untuk  modal. Perusahaan pun merilis saham baru. Pemegang 

saham lama akan mendapatkan HMETD (Hak Memesan Efek 

Terlebih Dahulu).
 10

  

Namun saham baru tersebut harus ditawarkan terlebih 

dahulu kepada para pemegang saham yang sudah ada, sebelum 

ditawarkan kepada masyarkat umum
11

 (pembeli saham baru). 

Pemegang saham lama mendapatkan hak untuk membeli saham 

baru itu terlebih dahulu, yaitu disebut preemptive right.12
 

Seperti Pendapat Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni juz 

5/173 [Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun] :  

 

Artinya: “Jika salah seorang dari dua orang berserikat 

membeli porsi mitra serikatnya, hukumnya boleh karena ia 

membeli milik pihak lain.” 

Bukti right diberikan secara gratis kepada para pemegang 

saham lama, dan hanya membayar sebesar harga pelunasan 

(strike price) pada saat ditukarkan dengan saham baru. 

Pengeluaran saham baru melalui Right issue akan meningkatkan 

                                                 
 10 Mohamad Samsul, Op.Cit., h.140. 

 11 Ibid., h. 187. 
 12 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 65/DSN-MUI/III/2008  Tentang 

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah, 6 Maret 2008, Jakarta, h.4. 
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modal disetor, meningkatkan ekuitas, dan menambah jumlah 

saham beredar tetapi akan menurunkan harga saham di pasar.
13

  

Menurut Sawidji right issue dapat berdampak positif 

maupun negatif. Berdampak positif kalau dengan right issue itu 

tidak berpengaruh terhadap harga saham. Kalaupun berpengaruh, 

justru menaikan harga saham. Dampak positif lainnya adalah 

investor bisa menambah portofolionya dengan biaya murah. 

Sebab, biasanya harga saham baru lebih murah dari saham lama. 

Sebaliknya, bisa berdampak negatif kalau dengan bertambahnya 

volume saham yang beredar, menyebabkan menurunya harga. 

Secara umum right issue berdampak terhadap pasar (dirasakan 

oleh semua pemegang saham).
14

 

Berdasarkan penelitian Rica Fauziah dari hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa right issue  tidak terdapat 

perbedaan abnormal return sebelum maupun sesudah 

pengumuman right issue. Namun terdapat perbedaan terhadap 

volume perdagangan saham sebelum dan sesudah pengumuman 

right issue. Hal ini dimungkinkan bahwa kandungan informasi 

pengumuman right issue tidak memberikan pengaruh yang cukup 

kuat terhadap investor. Selain itu kandungan informasi yang di 

dapat oleh investor bersifat asimetris dan hanya sedikit investor 

tidak banyak memberikan reaksi di pasar saham setelah adanya 

pengumuman right issue.
15

 

Berdasarkan penelitian Azisha dkk menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan likuiditas saham sebelum dan sesudah 

pengumuman right issue, hal tersebut karena adanya perbedaan 

yang signifikan Trading Volume Activity sebelum dengan 

Trading Volume Activity (TVA) sesudah pengumuman right 

issue. Peningkatan Trading Volume Activity (TVA) yang terjadi 

                                                 
 13 Mohamad Samsul, Op.Cit., h.141. 
 14 Sawidji Widoatmodjo, Cara Sehat Investasi di Pasar Modal, (Jakarta : 

Elex Media Komputindo, 2005),h.144. 

 15 Rica Fauziah, “Analisis Right issue Terhadap Abnormal Return Dan 

Trading Volume Activity (Studi kasus pada Bursa Efek Indonesia periode 2013-
2017)”, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia , 

(Januari 2018),h.20. 
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menunjukkan bahwa informasi pengumuman right issue memiliki 

kandungan informasi yang menyebabkan terjadinya perbedaan 

preferensi investor.
16

 

Dari hasil penelitian Dedi Rusdi menghasilkan bahwa 

upaya right issue yang dinilai juga tidak memiliki nilai ekonomis 

tersebut terkait dengan masalah trading range theory. Dalam hal 

ini perusahaan yang melakukan right issue belum mampu 

meningkatkan likuiditas perdagangan saham. Dengan harga yang 

yang relatif lebih murah, emiten mengharapkan adanya aktivitas 

perdagangan saham yang lebih besar sehingga likuiditas saham 

mereka semakin besar. Hasil penelitian menunjukkan terjadi 

peningkatan trading volume activity (TVA) namun tidak 

menunjukkan adanya perubahan yang signifikan.
17

 

Stock split adalah pemecahan nilai nominal saham menjadi 

jumlah nilai nominal yang lebih kecil. Tujuannya adalah 

membuat jumlah saham menjadi lebih banyak dan lebih likuid. 

Adanya stock split tidak akan mengubah jumlah modal yang 

disetor penuh oleh perusahaan. Banyak sekali emiten yang 

melakukan aksi stock split supaya investor retail dan individu 

mampu membeli saham yang nilai nominalnya masih tinggi
18

.  

Tindakan split adalah tindakan memperkecil atau 

memperbesar nilai nominal saham. Tindakan memperkecil saham 

berarti jumlah saham bertambah banyak atau disebut split-up. 

Tindakan memperbesar nominal saham berarti jumlah saham 

akan menjadi lebih sedikit disebut split-down atau reverse split. 

Apabila harga saham di pasar sudah dianggap terlalu tinggi 

sehingga likuiditas perdagangan saham mulai mengecil, maka 

tindakan split-up  akan dilakukan. Apabila harga saham terlalu 

                                                 
 16 Azisha Dwita Ariani dkk, “Analisis Perbedaan Abnormal Return Dan 

Likuiditas Saham Sebelum Dan Sesudah Right issue (Studi Pada Perusahaan-

Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015)”, Jurnal 
Administrasi Bisnis,Vol. 33 No, (April 2016), h.57. 

 17 Dedi Rusdi dan Angga Avianto, “Pengaruh Right issue Terhadap Tingkat 

Keuntungan Dan Likuiditas Saham Emiten Di Bursa Efek Jakarta”, Jurnal 

Universitas Sultan Agung, Vol. XLIV NO. 118, (Agustus 2009), h.82. 
 18 Sapto Rahardjo, Kiat Membangun Aset Kekayaan, (Jakarta : Elex Media 

Komputindo, 2006),h.72. 
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rendah sehingga saham itu dijauhi dan dianggap sampah oleh 

investor sehingga likuiditas perdagangannya sangat rendah, maka 

tindakan split-down akan dilakukan. Tindakan split dimaksudkan 

agar saham lama ditarik dari peredaran dan diganti dengan saham 

baru
19

. 

Menurut Wang Sutrisno Meningkatnya likuiditas setelah 

split dapat muncul akibat semakin besarnya kepemilikan saham 

dan jumlah transaksi. Jumlah pemegang saham menjadi semakin 

bertambah banyak setelah split. Kenaikan jumlah pemegang 

saham ini disebabkan oleh penurunan harga, volatilitas harga 

saham yang menjadi semakin besar menarik investor untuk 

memperbanyak jumlah saham yang dipegang. Dengan demikian 

peningkatan likuiditas ini disebabkan oleh semakin banyaknya 

investor yang menjual dan membeli saham.
20

 

Secara teoritis stock split tidak akan menambah kekayaan 

pemegang saham karena di satu sisi jumlah saham yang dimiliki 

investor bertambah tetapi di sisi lain harga saham turun secara 

proporsional. Dengan adanya pemecahan saham ini diharapkan 

likuiditas sahamnya meningkat, karena investor dapat membeli 

saham dengan harga yang relatif lebih rendah dan hal tersebut 

tentu saja akan meningkatkan volume perdagangan. Jika volume 

perdagangan meningkat maka jumlah pemegang saham juga akan 

bertambah banyak sehingga likuiditas saham meningkat. 

Penelitian oleh Copeland (1979) memperoleh bukti bahwa 

likuiditas saham menurun setelah stock split dengan masing-

masing menggunakan volume perdagangan dan bid-ask spread. 

Sementara Lamoureux dan Poon (19987) menemukan bahwa 

terjadi peningkatan likuiditas saham setelah stock split.
21

 

                                                 
 19 Mohamad Samsul, Op.Cit., h.145. 

 20 Wang Sutrisno, Pengaruh Stock split Terhadap Likuiditas dan Return 
Saham di Bursa Efek Jakarta, Jurnal Manajemen & Kewirausahaan, Vol. 2, No. 2, 

2000, h 3. 

 21 Slamet Lestari dan Eko Arief Sudaryono, “Pengaruh Stock split: Analisis 

Likuiditas Saham Pada Perusahaan Go Public Di Bursa Efek Indonesia Dengan 
Memperhatikan Pertumbuhan Dan Ukuran Perusahaan”. Jurnal Bisnis Dan Akuntasi, 

Vol. 10, No 3, (Desember 2008), h.140. 
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Harga saham yang lebih rendah setelah dilakukan stock 

split akan meningkatkan investor kecil untuk melakukan investasi 

sehingga akan menunjukkan pasar yang semakin likuid. Hal ini 

akan meningkatkan frekuensi transaksi yang berpengaruh 

terhadap volume perdagangan saham. Besarnya volume 

perdagangan dapat dilihat melalui indikator Trading Volume 

Activity (TVA)
22

. 

Dari hasil penelitian Najmy menghasilkan bahwa stock 

split tidak mempunyai kandungan informasi atau terdapat 

kandungan informasi tetapi pasar tidak terlalu bereaksi atas 

pengumuman stock split tersebut. Hal tersebut tercermin dari 

tidak adanya perbedaan pada variabel trading volume activity 

(TVA) pada periode sebelum dan sesudah pengumuman stock 

split, hal ini dikarenakan tidak adanya kebocoran informasi yang 

diterima investor mengenai pengumuman stock split.23
 

Pasar modal dengan prinsip syariah islam sangat sesuai 

dengan hipotesis pasar yang efisien. Tingkat efisiensi pasar 

sangat penting diketahui oleh para investor, karena investor 

membutuhkan informasi-informasi yang terkait dengan pasar. 

Pasar akan bereaksi membentuk harga yang baru setelah dapat 

pengumuman di bursa, tetapi pada kenyataannya investor lambat 

dalam merespon pengumuman bahkan mungkin tidak bereaksi 

atas pengumuman tersebut
24

. Menurut Miskhin hipotesis pasar 

efisien didasarkan pada asumsi bahwa harga-harga dari sekuritas 

di pasar keuangan sepenuhnya mencerminkan semua informasi 

                                                 
 22 Dwi Rahayu dan Wahyu Murti, “Pengaruh Pemecahan Saham (Stock 

split) Terhadap Return Saham, Bid-Ask Spread dan Trading Volume Activity Pada 

Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2009-2013”, 

Jurnal Akuntansi, Vol. 11, No 1, (April 2017),h.119. 
 23 Najmy A’la dan Nadia Asandimitra, “Reaksi Pasar terhadap 

Pengumuman Stock split tahun 2016”, Jurnal Ilmu Manajemen, Vol.5, No.3, (Juni 

2017), h.13. 

 24 Rikha Muftia K dan Muniya Alteza, “Pengujian Efisiensi Pasar Bentuk 
Setengah Kuat Secara Informasi Atas Pengumuman Dividen”. EKBISI, Vol. VI , No. 

2, (Juni 2012), h. 168. 
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yang tersedia
25

. Jogiyanto menyebutkan bahwa pasar efisien 

secara informasi didasarkan oleh ketersediaan informasi yang 

ada. Pasar efisien secara informasi didasarkan pada ketersediaan 

informasi untuk semua pelaku pasar supaya terjadi perdagangan 

yang adil
26

. 

Berdasarkan pada beberapa pandangan mengenai Right 

issue dan stock split, penelitian ini akan menguji kembali adanya 

pengaruh Right issue dan stock split terhadap likuiditas saham. 

Pengaruh Right issue dan stock split terhadap volume 

perdagangan saham. Berikut merupakan salah satu sampel 

perusahaan yang melakukan aksi korporasi Right issue dari 

populasi yang diteliti:  

Tabel 1.1 

Volume Perdagangan Saham PT. Lippo Karawaci  

Tbk (LPKR)   

14 – 28 Juni 2019 

                                                 
 25 Frederic S. Mishkin, Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan, 

The Economic of Money, Banking, and Financial Markets, terjemahan Lana 

Soelistianingsih dan Beta Yulianita G (Jakarta: Salemba Empat, 2018),h.212. 
  26 Jogiyanto Hartono, Pasar Efisien Secara Keputusan, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama. 2015),h.1-2. 
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Berdasarkan tabel diatas volume perdagangan PT. Lippo 

Karawaci Tbk. (LPKR) Hari sebelum dan sesudah pengumuman 

Right issue pada tanggal 21 juni 2019. Dapat saya simpulkan isi 

volume perdagangan perusahaan tersebut sebelum pengumuman 

pada tanggal 19 sampai 20 juni mengalami lonjakan kenaikan 

volume. Dan sesudah hari pengumuman terjadi penurunan 

volume namun volumenya masih lebih tinggi di tanggal 24 dan 

25 juni dibandingkan hari sebelum pengumuman berlangsung. 

Namun memang jelas terlihat di hari pengumuman Right issue 

pada tanggal 21 juni terjadi lonjakan kenaikan volume sebesar 

336,929,809 saham. Fenomena ini terlihat dari volume 

perdagangan karena likuiditas saham dapat dikatakan meningkat 

apabila kenaikan jumlah saham yang diperdagangkan lebih besar 

secara proporsional dibandingkan jumlah saham yang beredar. 

Menurut Mohamad Samsul pengeluaran saham baru melalui 

Right issue akan meningkatkan modal disetor, meningkatkan 

ekuitas dan menambah jumlah saham beredar tetapi akan 

menurunkan harga saham di pasar. Penurunan itu disebabkan 

karena harga pelaksanaan atau strike price atau exercise price 

selalu lebih rendah daripada harga pasar saat penerbitan Right 

issue, namun Right issue tidak selalu menurunkan indeks harga 

saham tersebut, kadang-kadang indeks juga dapat naik tergantung 

pada reaksi pasar apakah bersifat positif atau negatif. 

Apabila reaksi suatu peristiwa bersifat negatif terhadap 

harga saham di pasar berarti peristiwa itu tidak dikehendaki oleh 

investor. Reaksi negatif berarti harga saham akan turun setelah 

pengumuman diterbitkan. Misalkan suatu rencana penerbitan 

Right issue dimunculkan pada saat pasar bearish dan sahamnya 

bertujuan untuk menutupi kerugian atau kekurangan modal 

perusahaan, maka investor akan melepaskan sahamnya sebelum 

maupun sesudah pengumuman diterbitkan. jika penurunan harga 

saham terjadi sebelum tanggal pengumuman resmi, berarti telah 

terjadi kebocoran informasi. Sebaliknya jika rencana penerbitan 

Right issue dilakukan dalam masa pasar sedang bullish dan 

bertujuan untuk memperluas produksi, maka hal ini akan 

mendapat reaksi positif dan investor sehingga mendorong harga 
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saham meningkat. Penurunan dan kenaikan harga saham 

tercermin dalam penurunan dan kenaikan cummulative return.
27

 

Adapun sampel perusahaan yang melakukan stock split 

sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Volume Perdagangan Saham PT. Unilever Indonesia Tbk 

(UNVR)   20 Desember 2019 – 9 Januari 2020 

 

 

Berdasarkan tabel diatas volume perdagangan PT.Unilever 

Indonesia Tbk. hari sebelum dan hari sesudah pengumuman stock 

split pada tanggal 2 januari 2020, dapat saya simpulkan bahwa 

volume perdagangan PT. Unilever Indonesia Tbk. sebelum 

pengumuman mengalami penurunan volume perdagangan pada 

tanggal 26 – 27 desember 2019 dibandingkan hari sebelumnya, 

kemudian setelah itu mengalami kenaikan dan penurunan 

kembali. Dan sesudah hari pengumuman tidak adanya kenaikan 

volume dari hari pengumuman.  

                                                 
 27 Mohamad Samsul, Op.Cit.,. h.230-231 
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Menurut Mohamad Samsul tindakan split-up hanya akan 

menaikkan jumlah saham dan menurunkan nominal saham, tetapi 

tidak merubah total modal disetor dan total ekuitas. Apabila 

rencana split itu bocor sebelum diputuskan oleh RUPS, maka 

harga saham akan naik sebelum pengumuman resmi hasil RUPS 

diterbitkan dan investor merespon positif tindakan split tersebut. 

Kenaikan harga saham sebelum tanggal pengumuman karena 

kebocoran informasi (leakage of information) yang berasal dari 

insider information, pemegang saham pengendali, karyawan 

ataupun stakeholder dari perusahaan yang bersangkutan. 

Kenaikan harga saham tercermin dalam cummulative return yang 

selalu meningkat dari hari ke hari selama satu tahun berjalan
28

. 

Menurut Hartono fenomena ini terlihat dari volume 

perdagangan karena  likuiditas saham dapat dikatakan meningkat 

apabila kenaikan jumlah saham yang diperdagangkan lebih besar 

secara proporsional dibandingkan jumlah saham yang beredar. Di 

dalam pengumuman stock split itu saham akan dipecah menjadi n 

lembar saham.
29

 

Event Studies diartikan sebagai ilmu yang mempelajari 

pengaruh suatu peristiwa terhadap harga saham di pasar, baik 

pada saat peristiwa itu terjadi maupun beberapa saat setelah 

peristiwa itu terjadi. Apakah harga saham akan meningkat atau 

menurun setelah peristiwa itu terjadi atau apakah harga saham 

sudah terpengaruh sebelum peristiwa itu terjadi secara resmi
30

.  

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang, 

“Pengaruh Pengumuman Right issue dan Stock split 

Terhadap Volume Perdagangan Saham Syariah” studi pada 

Indeks Saham Syariah Indonesia Periode 2018-2020. 

 

 

                                                 
 28 Ibid., h.229-230. 

 29 Hartono, “Pengaruh Pengumuman Right issue Terhadap Kinerja Saham 

Dan Likuiditas Saham Di Bursa Efek Indonesia”, Journal of Financial Economics, 
Vol.15, No. 3, (2008), h.20. 

 30 Ibid., h. 273. 
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D. Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang 

melakukan rigth issue dan stock split yang masuk ke dalam 

Indeks Saham Syariah Indonesia pada periode 2018-2020. 

Penelitian ini mencakup data saham perusahaan yang melakukan 

aksi korporasi yaitu Right issue dan stock split dengan indikator 

volume perdagangan harian saham. Data ini dibatasi yaitu data 

perusahaan yang melakukan Right issue dan stock split di Indeks 

Saham Syariah Indoenesia dalam periode 2018-2020. 

Penelitian ini menggunakan jendela waktu selama 10 hari, 

karena dari hasil penelitian Ida Ayu pada hari ke-3 sebelum 

dilakukannya pengumuman right issue terdapat reaksi pasar 

negatif hal ini dikarenakan terjadinya kebocoran informasi pada 

perusahaan yang melakukan right issue selain itu penyebab reaksi 

pasar negatif dikarenakan adanya bad news
31

, dalam penelitian 

ini menggunakan yaitu lima (t-5) hari sebelum pengumuman 

right issue maupun stock split  dan lima (t+5) hari sesudah 

pengumuman right issue. Menurut Waisnawa (2015), 

pengambilan periode pengamatan selama 10 hari juga dilakukan 

untuk menghindari bercampurnya suatu peristiwa (confounding 

effect) karena adanya peristiwa lain seperti warrant, additional 

shares, deviden, dan stock split.32
 

 

E. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh sebelum dan sesudah right issue 

terhadap volume perdagangan pada saham syariah yang 

                                                 
 31 Ida Ayu Wiasti Paramita Apsari dan Gerianta Wirawan Yasa, “Analisis 

Reaksi Pasar Terhadap Pengumuman Right issue Pada Perusahaan Go Public Yang 

Tercatat di BEI”, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.18, No.2, (2017), 

h.1364. 

 32 Waisnawa dan I Putu Gede Brahmaputra,“Analisis Reaksi Pasar Atas 
Pengumuman Stock split Oleh PT. JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk Tahun 

2013”. Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 23 , No. 1, (2015), h. 168. 
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terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia pada periode 

2018-2020? 

2. Apakah ada pengaruh sebelum dan sesudah stock split 

terhadap volume perdagangan pada saham syariah yang 

terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia  pada periode 

2018-2020? 

 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya pengaruh 

volume perdagangan pada saat sebelum dan sesudah 

pengumuman right issue di Indeks Saham Syariah 

Indonesia pada periode 2018-2020. 

b. Untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya pengaruh 

volume perdagangan pada saat sebelum dan sesudah 

pengumuman stock split di Indeks Saham Syariah 

Indonesia pada periode 2018-2020. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan 

menambah informasi yang dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

investasi. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

dan pengetahuan bagi peneliti mengenai pengumuman 

corporate action khususnya stock split maupun right 

issue apakah dapat mempengaruhi abnormal return 

dan volume perdagangan. 

3) Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga 

sebagai literatur ilmiah. 
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b. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

mahasiswa dan masyarakat pada umumnya terkait dengan 

pemahaman terhadap pasar modal di Indonesia khususnya 

pasar modal syariah. Sehingga masyarakat umum 

khususnya mahasiswa dapat menjadikan penelitian ini 

sebagai masukan dan pertimbangan guna berinvestasi di 

pasar modal khususnya pasar modal syariah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pasar Modal Syariah 

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan 

dengan prinsip-prinsip syariah, setiap transaksi surat berharga di 

pasar modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari’at 

islam
33

. Atau dapat diartikan sebagai, kegiatan pasar modal yang 

tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal
34

. Pasar 

modal berbasis syariah di indonesia secara resmi diluncurkan 

pada tanggal 14 Maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan 

MOU antara Bapepam-LK dengan Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
35

. Setelah resmi 

diluncurkan (produk-produk pasar modal syariah) pada tanggal 

14 Maret 2013, instrumen-instrumen pasar modal berbasis 

syariah salah satunya adalah saham syariah. Saham Syariah 

merupakan surat berharga yang mempresentasikan penyertaan 

modal ke dalam suatu perusahaan. Sementara dalam prinsip 

syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-

perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti 

bidang perjudian, riba, memproduksi barang yang diharamkan 

seperti bir, dan lain-lain
36

. 

 

B. Prinsip Saham Syariah  

1. Perusahaan yang bidang usahanya tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah seperti perusahaan rokok, minuman keras, 

perbankan yang menganut riba dan perjudian. 

                                                 
 33 Adrian Sutedi, Pasar Modal Syariah (Sarana Investasi Keuangan 

Berdasarkan Prinsip Syariah), (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h.29. 

 34 Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mengenal Pasar Modal Syariah, (Jakarta, 
2016), h.9. 

 35 Adrian Sutedi, Op.Cit. h.32. 

 36 Ibid., h.4. 
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2. Perusahaan yang tingkat hutangnya tidak berlebihan dengan 

Debt to Equity Ratio maksimal 82% atau Debt Ratio 

maksimal 45%. 

3. Perusahaan yang memiliki pendapatan yang tidak memenuhi 

kaidah syariah seperti bunga bank, namun pendapatan 

tersebut < 10% dari total pendapatan bersih. 

Secara berkala, Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek 

Indonesia bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia 

menerbitkan dafar yang disebut Indeks Saham Syariah Indonesia 

(ISSI). Indeks ini secara berkala diperbaharui setap 6 bulan yang 

terdiri dari saham-saham di Bursa Efek Indonesia yang memenuhi 

kaidah syariah. Sewaktu-waktu, daftar ini juga bisa diperbaharui 

apabila terdapat aksi korporasi yang menyebabkan perubahan 

pada klasifkasi perusahaan.
37

 

 

C. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang diluncurkan 

pada tanggal 12 Mei 2011 adalah indeks komposit saham syariah 

yang tercatat di BEI. ISSI merupakan indikator dari kinerja pasar 

saham syariah Indonesia. Konstituen ISSI adalah seluruh saham 

syariah yang tercatat di BEI dan masuk ke dalam 

Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK. Artinya, 

BEI tidak melakukan seleksi saham syariah yang masuk ke dalam 

ISSI. 

Konstituen ISSI diseleksi ulang sebanyak dua kali dalam 

setahun, setiap bulan Mei dan November, mengikuti 

jadwal review DES. Oleh sebab itu, setiap periode seleksi, selalu 

ada saham syariah yang keluar atau masuk menjadi konstituen 

ISSI. Metode perhitungan ISSI mengikuti metode perhitungan 

indeks saham BEI lainnya, yaitu rata-rata tertimbang dari 

kapitalisasi pasar dengan menggunakan Desember 2007 sebagai 

tahun dasar perhitungan ISSI.
38

 

                                                 
 37 Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Op.Cit. h.47. 

 38 https://www.idx.co.id/idx-syariah/indeks-saham-syariah/ (24April 2018) 

https://www.idx.co.id/idx-syariah/indeks-saham-syariah/
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D. Tujuan Perusahaan 

Perusahaan yang bersifat profit oriented tentu saja 

memiliki tujuan untuk meningkatkan profit perusahaan. Namun 

demikian untuk kondisi saat ini ternyata profit yang tinggi saja 

tidak cukup, ada tujuan lain yang dipandang lebih baik dari kaca 

mata perusahaan, yakni memaksimalkan kesejahteraan pemegang 

saham tersebut lebih penting karena laba yang tinggi belum tentu 

menjamin kesejahteraan pemilik atau pemegang saham.
39

 

Teori-teori di bidang keuangan memiliki satu fokus, yaitu 

bagaimana memaksimumkan kemakmuran pemegang saham atau 

pemilik perusahaan (wealth of the shareholders). Tujuan normatif 

ini dapat diwujudkan dengan memaksimumkan nilai pasar 

perusahaan (market value of the firm). Memaksimumkan nilai 

pasar perusahaan sama dengan memaksimumkan harga pasar 

saham. Memaksimumkan harga saham ini tidak sama dengan 

memaksimumkan laba (profit) perusahaan. Jika sekedar ingin 

meningkatkan laba perusahaan, manajemen perusahaan dapat 

menerbitkan saham baru untuk memperoleh tambahan dana yang 

kemudian diinvestasikan untuk mendapatkan tambahan laba. Tapi 

jika persentase tambahan laba yang diperoleh lebih kecil 

dibandingkan dengan persentase tambahan jumlah saham yang 

beredar, maka laba per lembar saham justru akan menurun.\ 

Memaksimumkan harga saham juga tidak sama dengan 

memaksimumkan earning per share (EPS). Tujuan 

memaksimumkan EPS pada tahun tertentu dapat mengorbankan 

EPS di masa mendatang. Banyak pihak berpendapat bahwa 

tujuan suatu perusahaan adalah untuk memaksimumkan laba, 

namun demikian memaksimumkan laba dinilai kurang tepat 

sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan di bidang 

keuangan. Hal tersebut disebabkan karena: 

1. Memaksimumkan laba tidak memperhatikan dimensi 

waktu atau berorientasi jangka pendek. 

                                                 
 39  Sri Handini, Op.Cit. h.54. 
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2. Terminologi laba mempunyai pengertian ganda, 

disebabkan terdapat banyak pengertian laba (laba kotor, 

laba operasi, laba bersih dan sebagainya) 

3. Memaksimumkan laba tidak memperhatikan faktor risiko 

4. Memaksimumkan laba tidak memperhatikan tanggung 

jawab sosial. 

Mengingat tujuan memaksimumkan laba dinilai kurang 

tepat sebagai dasar pengambilan keputusan dibidang keuangan, 

para pakar di bidang keuangan merumuskan tujuan normatif 

suatu perusahaan adalah untuk memaksimumkan nilai perusahaan 

atau kekayaan bagi pemegang saham, yang dalam jangka pendek 

bagi perusahaan yang sudah go public tercermin pada harga pasar 

saham perusahaan yang bersangkutan di pasar modal. 

Memaksimumkan nilai perusahaan dinilai lebih tepat sebgai 

tujuan perusahaan karena: 

1. Memaksimumkan nilai perusahaan berarti 

memaksimumkan nilai sekarang dari semua keuntungan 

yang akan diterima oleh pemegang saham di masa yang 

akan datang atau berorientasi jangka panjang. 

2. Mempertimbangkan faktor risiko 

3. Memaksimumkan nilai perusahaan lebih menekankan 

pada arus kas daripada sekedar laba menurut pengertian 

akuntansi 

4. Memaksimumkan nilai perusahaan tidak mengabaikan 

tanggung jawab sosial.
40

 

 

E. Theory Agency 

Pada perusahaan perseroan, biasanya telah dilakukan 

pemisahan antara pemilik perusahaan dengan manajer 

perusahaan. Pemilik atau pemegang saham adalah pihak yang 

menyertakan modal ke dalam perusahaan, sedangkan manajer 

                                                 
 40 I Made Sudana,T eori dan Praktek Manajemen Keuangan Perusahaan 

edisi 2, (Jakarta : Erlangga , 2015), h.8-10. 
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adalah pihak yang ditunjuk pemilik dan diberi kewenangan 

mengambil keputusan dalam mengelola (manajemen), tidak bisa 

dihindari adanya kemungkinan perbedaan kepentingan antara 

pemilik dengan pihak manajemen. Pihak manajemen dapat 

bertindak untuk kepntingannya sendiri dalam mengelola 

perusahaan dan mengabaikan kepentingan pemilik perusahaan.  

Agar pihak manajemen bertindak sejalan dengan 

kepentingan pemilik perusahaan, maka dapat dilakukan upaya 

sebagaimana dikemukakan oleh Jensen dan Meckling, bahwa 

pemilik dapat menjamin pihak manajemen akan membuat 

keputusan yang optimal hanya jika diberikan insentif. Disamping 

itu dapat dilakukan monitoring, dengan mengaudit laporan 

keuangan perusahaan secara periodik.
41

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wirahadi dkk 

menghasilkan bahwa penyabab konflik antar manajemen dengan 

pemegang saham adalah penggunaan arus kas bebas (free cash 

flow) pada aktifitas yang tidak menguntungkan, peningkatan 

kekuasaan manajer dalam melakukan over investment dan 

consumption of excessive perquisites, perbedaan keputusan 

investasi antar investor dan manajer serta insider ownership yang 

kecil. Akibat konflik keagenan adalah kas digunakan untuk 

kepentingan outside stockholder dan mengurangi kas yang 

digunakan untuk mengembangkan perusahaan, asymmetric 

information, agency cost, manajer sebagai pengambil keputusan 

dalam perusahaan cenderung melakukan pengeluaran yang 

bersifat konsumtif dan tidak produktif untuk kepentingan pribadi. 

Cara untuk menanggulangi konflik keagenan adalah melalui 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan 

hutang, kebijakan dividen, kebijakan insentif.
42

 

 

 

                                                 
 41 Ibid., h. 11. 

 42 Wirahadi Ahmad, Afridian, and Yossi Septriani,“Konflik Keagenan: 
Tinjauan Teoritis dan Cara Menguranginya”, Jurnal Akuntansi & Manajemen, Vol.3, 

No2, (2008), h54. 
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F. Signal Theory 

Signal Theory adalah tindakan perusahaan dalam 

memberikan sinyal kepada investor tentang bagaimana 

manajemen memandang perusahaan. Teori pensinyalan 

membahas bagaimana seharusnya sinyal-sinyal keberhasilan atau 

kegagalan manajemen (agen) disampaikan kepada pemilik atau 

investor. Dorongan dalam memberikan sinyal ini timbul karena 

adanya informasi asimetris antara perusahaan (manajeman) 

dengan pihak luar, dimana investor mengetahui informasi internal 

perusahaan yang relatif lebih sedikit dan lebih lambar 

dibandingkan pihak manajemen.
43

 

Apapun informasi yang terjadi dari kondisi saham suatu 

perusahaan adalah selalu memberi efek bagi keputusan investor 

sebagai pihak yang menangkap sinyal tersebut. Konsep signalling 

theory disini menjadi sangat berperan. Adapun pengertiannya 

adalah teori yang membahas tentang naik turunnya harga di 

pasar, sehingga akan memberi pengaruh pada keputusan investor. 

Tanggapan investor terhadap sinyal positif dan negatif adalah 

sangat mempengaruhi kondisi pasar, mereka akan bereaksi 

dengan berbagai cara dalam menanggapi sinyal tersebut, seperti 

memburu saham yang dijual atau melakukan tindakan dalam 

bentuk bereaksi seperti wait and see atau menuggu dan melihat 

perkembangan yang akan terjadi lalu mengambil tindakan. 

Tindakan wait and see ini bertujuan untuk menghindari 

timbulnya risiko yang lebih besar karena faktor pasar yang belum 

memberi keuntungan atau berpihak kepada investor
44

. 

Dari hasil penelitian Gumanti bahwa sinyal atau hal-hal 

tertentu yang ditunjukkan oleh suatu perusahaan (manajer) dapat 

dijadikan sebagai suatu tanda akan kualitas suatu perusahaan. 

Pemilihan suatu sinyal akan sangat mempengaruhi kinerja suatu 

perusahaan. Hanya manajer perusahaan yang memiliki 

kemampuan dan keyakinan untuk dapat secara eksplisit 

                                                 
 43 Renald Suganda, Event Study (Teori dan Pembahasan Reaksi Pasar 

Modal Indonesia), (Malang : CV.Seribu Bintang, 2018), h.68. 
 44 Sri Handini, Teori Portofolio Dan Pasar Modal Indonesia, (Surabaya 

:Scopindo Media Pustaka ,2020), h.90. 



 

 
23 

membedakan bahwa perusahaannya lebih bagus dibandingkan 

dengan perusahaan lain yang akan menyiratkan suatu sinyal. 

Selain itu, akan sangat mahal dan berisiko bagi perusahaan yang 

kurang berkualitas untuk menirunya. Setiap keputusan pemilihan 

sinyal akan memiliki implikasi langsung terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. Pertimbangan risiko dan tingkat 

pengembalian yang diharapkan (risk and expected return) 

tentunya manjadi pegangan utama bagi manajer sebelum 

keputusan penerapan sinyal diambil.
45

 

Pemilik perusahaan publik (pemegang saham) tidak lagi 

sebatas pada perseroan atau kelompok tertentu tetapi sudah 

tersebar luas ke masyarakat, pemegang saham yang berasal dari 

masyarakat disebut investor. Sebagai pemilik perusahaan, para 

investor sangat memerlukan informasi keuangan sebagai dasar 

untuk mengambil keputusan membeli, menahan, atau menjual 

kembali saham. Para investor pada umumnya tidak mempunyai 

akses langsung kepada sumber informasi, sehingga lebih 

menyandarkan pada informasi yang diberikan oleh manajemen. 

Informasi tersebut berupa laporan keuangan (financial 

statements). Manajemen perusahaan wajib memberikan informasi 

yang lengkap kepada para investor agar dapat mengambil 

keputusan secara tepat dan akurat.
46

 

 

G. Trading Range Theory 

Menurut trading range theory, pemecahan saham 

digunakan sebagai alat untuk mengukur kembali harga saham 

pada kisaran harga yang diinginkan sehingga semakin 

memungkinkan bagi investor untuk membeli saham dalam 

jumlah besar. Teori ini menyatakan bahwa harga saham yang 

terlampaun tinggi menyebabkan kurang aktifnya perdagangan 

saham perusahaan. Dengan adanya pemecahan saham maka 

                                                 
 45 Gumanti, Tatang A. "Teori sinyal dalam manajemen 

keuangan.",Manajemen Usahawan Indonesia , Vol.38, No.6,(2009), h.25 
 46 Bambang Subroto, Pengungkapan Wajib Perusahaan Publik (Kajian 

Teori dan Empiris), (Malang : UB Press, 2014), h.1. 
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harga saham menjadi terjangkau atau tidak terlalu tinggi sehingga 

banyak investor dapat bertransaksi saham. Hal ini mengarahkan 

pada harga saham pada rentang harga tertentu, dengan tujuan 

semakin banyaknya partisipan pasar yang akan terlibat dalam 

perdagangan saham dan akan meningkatkan likuiditas saham di 

bursa saham. Pemecahan saham atau stock split  ini dilakukan 

perusahaan guna meningkatkan transaksi yang terjadi karena 

dengan adanya pemecahan saham akan menurunkan harga saham 

yang pada akhirnya meningkatkan daya tarik investor sehingga 

jumlah saham yang diperdagangkan akan bertambah dengan 

harapan akan meningkatkan harga saham.
47

 

Alasan dilakukannya stock split adalah guna mencapai 

rentang harga optimal pada harga saham sehingga memicu 

terciptanya pasar yang lebih luas. Berdasarkan teori ini, stock 

split maupun pemecahan saham didorong oleh harga saham yang 

terlalu tinggi sehingga menyebabkan kurang lancarnya transaksi 

saham.
48

 

 

H. Norma-Norma Yang Terdapat Di Dalam Investasi Syariah 

1. Terbebas dari Unsur Riba Riba secara etimologi berarti 

tumbuh dan bertambah dan secara terminologi Islam riba 

merupakan kelebihan yang tidak ada padanan pengganti 

(iwadh) yang tidak dibenarkan Islam yang disyaratkan oleh 

salah satu dari dua orang yang berakad.  

2. Terhindar dari Unsur Gharar Gharar secara etimologi 

bermaksa kekhawatiran atau risiko, dan gharar berarti juga 

menghadapi suatu kecelakaan, kerugian, dan kebinasaan. 

Gharar juga dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat tidak 

pasti (uncertainty). Jual beli gharar berarti sebuah jual beli 

                                                 
 47 Abd. Rohim, “Analisis Nilai Harga Saham Sebelum Dan Setelah Stock 

Split”,  Jurnal Manajemen dan Bisnis Dewantara, Vol.4, No.1 (2021), h.66. 

 48 A.A Sagung Intan Purnamasari, “Pengaruh Stock Split Terhadap 
Likuiditas Perdagangan Saham Di BEI 2007-2012”, E-Jurnal Akuntansi Universitas 

Udayana, Vol.3, No.2, (2013), h216. 



 

 
25 

yang mengandung unsur ketidaktahuan atau ketidakpastian 

(jahalah) antara dua pihak yang bertransaksi. 

3. Terhindar dari Unsur Judi (maysir) Maysir secara etimologi 

bermakna mudah. Maysir merupakan bentuk objek yang 

diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. 

Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang 

seharusnya menempuh jalan yang susah payah akan tetapi 

mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang 

dikehendaki, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan 

dengan nilai serta aturan Islam. 

4. Terhindar dari Unsur Haram Investasi yang dilakukan oleh 

seorang investor muslim diharuskan terhindar dari unsur 

haram. Sesuatu yang haram merupakan segala sesuatu yang 

dilarang oleh Allah SWT. Dan Rasul-Nya SAW. dalam Al 

Qur’an dan Hadisnya. Kata haram secara etimologi berarti 

makna, yang berarti melarang. Sesuatu yang haram berarti 

yang dilarang untuk melakukannya.  

5. Terhindar dari Unsur Syubhat Kata Syubhat berarti mirip, 

serupa, semisal dan bercampur. Dalam terminologi Islam, 

syubhat diartikan sebagai sesuatu perkara yang tercampur 

(antara halal dan haram) akan tetapi tidak diketahui secara 

pasti apakah ia sesuatu yang halal atau haram, dan apakah ia 

hak ataukah batil.
49

 

6. Transaksi dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat 

dan menghindari setiap transaksi yang zalim. Setiap transaksi 

yang memberikan manfaat akan dilakukan bagi hasil. 

7. Setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan 

kerugian atau unsur penipuan di salah satu pihak baik secara 

sengaja maupun tidak sengaja. 

8. Risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak 

menimbulkan risiko yang besar atau melebihi kemampuan 

menanggung risiko. 

                                                 
 49 Nurul Huda, Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan 

Teoritis dan Praktis,(Jakarta: Kencana, 2010) h. 190. 
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9. Dalam Islam setiap transaksi yang mengharapkan hasil harus 

bersedia 

menanggung risiko.
50

 

 

I. Corporate action 

Corporate action merupakan aktivitas emiten yang dapat 

mempengaruhi baik jumlah saham yang beredar ataupun harga 

yang bergerak di pasar. Aktifitas-aktifitas emiten tersebut 

diantaranya adalah pembagian dividen saham, dividen tunai, stock 

split serta right issue. Atau dapat diartikan sebagai suatu 

tindakan/keputusan perusahaan publik yang akan berpengaruh 

terhadap kepentingan pemegang saham, seperti pembagian 

dividen, pemberian saham bonus, stock split, penawaran umum 

terbatas, dan lain-lain
51

. 

Jika harga saham beberapa periode kedepan pasca aksi 

korporasi berakibat pada naiknya harga saham maka aksi tersebut 

mendatangkan manfaat pada para pemegang saham karena 

kekayaan meningkat pasca aksi korporasi tersebut, akan tetapi jika 

harga saham justru menurun maka aksi tersebut akan menurunkan 

kekayaan dan menimbulkan kerugian.
52

 

 

J. Right Issue 

1. Pengertian Right Issue 

 Menurut Mohamad Samsul right issue atau right 

adalah hak pemegang saham lama untuk membeli terlebih dahulu 

(preemptive right) atas saham baru pada harga tertentu dalam 

waktu kurang dari 6 bulan. Harga tertentu yang dimaksudkan 

adalah harga yang ditetapkan di muka, yang besarnya di bawah 

                                                 
 50 Abdul Manan, Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar 

Modal Syariah Indonesia (Jakarta: Kencana, 2009), h. 183 

  51 Fransiskus Paulus Paskalis, Semakin Dekat dengan Pasar Modal 

Indonesia, (Yogyakarta : Deepublish, 2016), h.56. 

 52 Ibnu Khajar, “Analisis Stock split Terhadap Harga Saham dan Volume 
Perdagangan Saham Indek LQ-45 Periode 2010–2016”, Jurnal Keuangan dan 

Perbankan, Vol.20, No.3,(2016), h.396. 
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harga pasar saat diterbitkan. Apabila harga tebusan atau harga 

pelaksanaan (exercise price/strike price) di atas harga pasar, maka 

tidak akan ada yang menukarkan right dengan saham, karena akan 

lebih murah bagi investor untuk membeli saham di pasar. 

Pemegang saham lama berhak membeli saham baru sebanding 

dengan saham yang telah dimilikinya. Apabila seorang pemegang 

saham lama tidak ingin menukarkan right dengan saham, maka 

bukti right itu dapat dijual di bursa efek melalui broker efek. 

Pengeluaran saham baru melalui right issue akan 

meningkatkan modal disetor, meningkatkan ekuitas dan 

menambah jumlah saham yang beredar tetapi menurunkan harga 

saham di pasar. Penurunan itu disebabkan karena harga 

pelaksanaan atau strike price atau exercise price selalu lebih 

rendah daripada harga pasar saat penerbitan right issue. Namun 

right issue tidak selalu menurunkan indeks harga saham tersebut, 

kadang-kadang indeks juga dapat naik tergantung pada reaksi 

pasar apakah bersifat positif atau negatif.
53

 Biasanya, dana yang 

didapatkan dari right issue ini digunakan pihak manajemen untuk 

melakukan ekspansi usaha. 

Tujuan perusahaan melakukan right issue adalah untuk 

mendapatkan modal dari para investor, pada dasarnya perusahaan 

yang melakukan right issue adalah untuk mengumpulkan dana 

sebagai tambahan modal lagi. Biasanya perusahaan yang 

melakukan right issue merupakan perusahaan yang masih pada 

tahapan pertumbuhan tinggi dan dana segar yang terhimpun akan 

digunakan untuk ekspansi usaha, membayar pinjaman atau untuk 

modal kerja. Apabila right issue digunakan untuk ekspansi usaha, 

maka aksi korporasi perusahaan bisa dipandang positf. Beberapa 

perusahaan melakukan right issue untuk menambah porsi 

kepemilikan pemegang saham atau meningkatkan jumlah saham 

beredar agar nantinya saham menjadi lebih likuid. Selain itu 

                                                 
 53 Mohamad Samsul, Op.Cit. h.140. 
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perusahaan juga melakukan right issue agar kapitalisasi pasar 

perusahaan menjadi lebih besar.
54

 

Dari hasil penelitian Ibnu Khajar menemukan bahwa jika 

likuiditas suatu perusahaan meningkat maka perusahaan tidak 

kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini berarti bahwa 

setalah right issue, likuiditas perusahaan cenderung mengalami 

kenaikan karena dana segar dari penjualan right issue tersebut 

dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban perusahaan dalam 

jangka pendek. Hal ini sesuai membuktikan bahwa rasio likuiditas 

meningkat setelah dilakukannya aksi right issue.
55

 

Right issue pada hakikatnya merupakan hak memesan 

saham terlebih dahulu yang diberikan oleh investor saat ini untuk 

membeli saham baru yang dikeluarkan emiten dalam rangka 

menghimpun dana segar. Dana tersebut antara lain digunakan 

untuk pendanaan ekspansi usaha atau untuk memperkuat struktur 

permodalan. Dengan adanya right issue, jumlah lembar saham 

yang beredar akan bertambah
56

.  

Cara menentukan jumlah lembar saham baru yang akan 

diterbitkan, dapat ditentukan dengan cara berikut :  

 

Setelah mendapatkan jumlah saham baru yang dibutuhkan. 

Selanjutnya adalah menentukan jumlah hak (right) yang 

dibutuhkan untuk membeli selembar saham PT.X dengan cara 

berikut: 

                                                 
 54 Ade Hari Siswanto, “Right issue Sebagai perlindungan Hukum Bagi 

Perusahaan Saham Terhadap Dilusi Saham Perusahaan Terbuka”, lex Jurnalica, 

Vol.16, No.3, h177-178. 

 55 Ibnu Khajar, “Pengatuh Right issue Terhadap Kinerja Keuangan 

Perusahaan”,Jurnal Dinamika Manajemen, Vol.1, No.1, (2010), h.32-33. 
 56 Abdul Halim,  Analisis Investasi Edisi Ke-2, (Jakarta : Gramedia Digital, 

2019), h.100. 
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Setelah itu menentukan nilai dari hak (right), yang dihitung 

dengan cara sebagai berikut:  

 

Keterangan : 

*Bahwa harga pendaftaran dan harga perlembar saham baru 

adalah sama
57

 

2. Keuntungan dan Risiko Right Issue  

 Membeli bukti right sama halnya dengan membeli 

saham tetapi dengan harga yang lebih rendah, karena harga 

bukti right lebih murah dari pada harga saham di pasar 

sekunder. Membeli bukti right selain mendapatkan 

keuntungan juga memiliki risiko, yaitu : 

 Dari segi keuntungan membeli bukti right maka 

investor telah melakukan pembelian saham seperti biasa 

dengan demikian maka hasik yang akan diterima akan sama 

dengan saham yaitu deviden dan capital gain. Deviden adalah 

bagian dari keuntungan yang akan di bagikan oleh semua 

perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Sedangkan 

capital gain adalah selisish dari harga beli dan harga jual 

saham. Bagi investor, right issue akan memberikan dampak 

positif bila harganya naik, sebaliknya akan berdampak negatif 

bila harganya turun.
58

 

 Selanjutnya dari segi risiko saham dari hasil right 

issue. Risiko yang harus ditanggung investor adalah 

                                                 
 57 Lukas Setia Atmaja, Teori Dan Praktek Manajemen Keuangan , 

(Yogyakarta : Penerbit Andi, 2008), h. 306. 

 58  Jogiyanto Hartono Op.Cit., h.361.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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penurunan harga saham dan deviden saham. Penurunan harga 

saham yang dimaksud adalah penurunan yang lebih tajam dari 

harga teoritisnya. Sedangkan penurunan deviden terjadi jika 

penambahan jumlah saham yang beredar tidak diikuti dengan 

perbaikan kinerja perusahaan setalah melakukan right issue. 

3. Right Issue Dalam Prespektif Islam 

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) 

Syariah adalah hak yang melekat pada saham yang termasuk 

dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang memungkinkan para 

pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru; 

termasuk saham, efek yang dapat dikonversikan menjadi 

saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain. Hak 

tersebut wajib dapat dialihkan. Harga pelaksanaan HMETD 

Syariah adalah harga yang telah ditetapkan oleh Emiten bagi 

pemegang HMETD Syariah untuk membeli efek yang baru 

diterbitkan selama periode yang ditetapkan.
59

 

“Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling 

memakanharta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka 

sama suka di antara kamu,…” (QS. An-Nisa’ [4]: 29) 

Seperti Pendapat Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni juz 

5/173 [Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun] :  

 

                                                 
 59 Fatwa Dewan Syariah Nasional Op.Cit., h.8. 
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“Jika salah seorang dari dua orang berserikat membeli 

porsi mitra serikatnya, hukumnya boleh karena ia membeli 

milik pihak lain.”
60

 

Pendapat para ulama yang membolehkan pengalihan 

kepemilikan porsi surat berharga selama disepakati dan 

diizinkan oleh pemilik porsi lain dari suatu surat berharga (bi-

idzni syarikihi). Lihat: Al-Majmu’ Syarh al-Muhazdzab 

IX/265 dan Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu IV/881
61

. 

Pengertian diatas sama halnya dengan pengertian dari 

right issue yang memberikan hak pemegang saham lama 

untuk membeli terlebih dahulu (preemptive right) atas saham 

baru pada harga tertentu. Harga tertentu yang dimaksud 

adalah harga yang ditetapkan di muka, yang besarnya di 

bawah harga pasar saat diterbitkan. 

 

K. Stock split 

1. Pengertian Stock split 

Pemecahan saham (stock split) adalah memecah 

selembar saham menjadi n lembar saham. Harga per lembar 

saham baru setelah stock split adalah sebesar 1/n dari harga 

sebelumnya. Dengan demikian, sebenarnya stock split tidak 

menambah nilai perusahaan atau dengan kata lain, stock spli t 

tidak mempunyai nilai ekonomis. Misalnya, jumlah saham 

yang beredar adalah 1 juta lembar dengan nilai Rp 1.000 per 

lembar. Nilai ekuitas perusahaan adalah sebesar 1 juta x Rp 

1.000 = Rp 1 milyar. Perusahaan memecah satu lembar saham 

untuk dijadikan dua lembar saham, sehingga harga per lembar 

saham baru menjadi Rp 500 dan jumlah saham beredar 

menjadi 2 juta lembar. Nilai ekuitas perusahaan tidak berubah, 

yaitu tetap 2 juta x Rp 500 = Rp 1 milyar.  

 

                                                 
 60  Ibid., h.4. 

 61 Ibid., h.5. 
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2. Tujuan Stock split 

Tujuan dilakukan pemecahan saham adalah untuk 

menjaga harga pasar saham agar tidak terlalu tinggi sehingga 

sahamnya lebih memasyarakat dan lebih banyak di 

perdagangkan. Tindakan split-up atau stock split hanya akan 

menaikkan jumlah saham dan menurunkan nilai nominal 

saham, tetapi tidak mengubah total modal disetor dan total 

ekuitas
62

. Sedangkan menurut Joko Salim, untuk menjaga agar 

sebuah saham unggulan tetap aktif diperdagangkan dan tetap 

likuid maka biasanya akan dilakukan pemecahan atas saham 

tersebut. Ketika dilakukan stock split, harga saham akan 

terjangkau oleh banyak kalangan. Hal itu menyebabkan saham 

tersebut akan semakin menarik
63

. 

Dari penelitian yang dilakukan Marwata yang meneliti 

tujuan stock split yang dilihat dari signalling theory 

menyatakan bahwa pemecahan saham berisi informasi yang 

ditujukan kepada investor mengenai prospek peningkatan 

return atau keuntungan masa yang akan datang. Peningkatan 

return tersebut diprediksikan sebagai sinyal mengenai laba 

jangka pendek maupun laba jangka panjang. Pengumuman 

pemecahan saham dianggap sebagai sinyal yang diberikan 

oleh manajemen kepada publik bahwa perusahaan memiliki 

prospek bagus di masa depan. Selain return saham, likuiditas 

saham juga bisa menjadi tujuan stock split.64
 

Pemecahan saham bertujuan agar perdagangan suatu 

saham lebih likuid, jumlah saham yang beredar banyak dan 

harga menjadi lebih murah. Untuk itu harus diketahui harga 

teoritis kisaran harga nominal baru saham setelah tanggal 

pengumuman, dan dapat dinyatakan dengan suatu faktor 

koreksi yang dapat dinyatakan dengan persamaan berikut: 

                                                 
 62 Abdul Halim, Op.Cit.,h.97. 

 63 Joko Salim, Strategi Cerdas Investasi Saham Paling Menguntungkan, 

(Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2010),h.101-102. 
 64 Marwata, “Kinerja Keuangan, Harga saham Dan Pemecahan Saham”, 

Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol.4, No.2, (2001), h43. 
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Faktor koreksi ini akan mempengaruhi pasar pada saat 

masa tanggal stock split terlewati, sebagai contoh dengan rasio 

1:4, apabila harga saham sebelum tanggal pemecahan Rp 

1000 maka harga saham koreksi dibuka dengan harga opasar 

di kisaran harga Rp 250. Keberhasilan return saham akan 

terlihat apabila harga setelah pemecahan lebih besar dari harga 

teoritis atau harga di atas Rp 250.
65

 

3. Alasan Perusahaan Melakukan Stock Split 

Ada 3 alasan perusahaan melakukan pemecahan 

saham atau stock split menurut Jogiyanto
66

:  

a. Alasan Likuiditas 

Perusahaan umumnya melakukan stock split  

supaya harga sahamnya tidak terlalu tinggi sehingga 

akan meningkatkan likuiditas perdagangannya.  

b. Alasan Pensinyalan (Signaling) 

Pengumuman stock split dianggap sebagai sinyal 

positif karena manajer perusahaan akan menyampaikan 

prospek masa depan perusahaan akan menyampaikan 

prospek masa depan perusahaan yang baik kepada 

publik. Alasan sinyal ini didukung dengan kenyataan 

bahwa perusahaan yang melakukan stock split 

merupakan perusahaan yang mempunyai kinerja yang 

baik. Jika pasar bereaksi pada waktu pengumuman 

stock split, bukan berarti bahwa pasar bereaksi karena 

informasi stock split yang mempunyai nilai ekonomis 

tersebut, tetapi karena mengetahui prospek perusahaan 

di masa depan yang disinyalkan melalui stock split. 

                                                 
 65 Darmaji dan Fakhrudin, Pasar Modal Di Indonesia Pendekatan Tanya 

Jawab,(Jakarta: Salemba Empat, 2006), h183. 

 66 Jogiyanto Hartono, Op.Cit. h.66. 
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c. Alasan Efek Konfounding (Confounding Effects) 

Pasar bereaksi pada saat pengumuman stock split 

karena biasanya setelah stock split ini beberapa 

perusahaan tersebut mengumumkan pembayaran 

dividen. Dengan demikian pasar bereaksi bukan karena 

stock split tetapi karena peristiwa lain di sekitar 

pengumuman stock split ini. Karena itu, penelitian stock 

split harus membuang efek-efek konfounding yang 

dapat menggangu hasil penelitian. 

4. Stock Split Dalam Prespektif Islam 

Stock split maupun pemecahan saham dalam islam 

dinyatakan boleh dipergunakan karena dalam stock split 

saham masih merupakan bagian dari kegiatan yang tidak 

bertentangan dengan syariat islam. Kegiatan pemecahan 

saham ini masih tergolong dalam sifat lembaga dan 

profesi yang berkaitan dengan pasar modal syariah yang 

menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip 

islam. Kegiatan stock split ataupun pemecahan saham ini 

diperbolehkan karena tidak merugikan pihak lain dan 

memberikan suatu manfaat kepada para investor, namun 

bisa saja menjadi penyebab kemudharatan bagi orang lain 

atau dengan kata lain melakukan hal yang tidak setara 

hasilnya. Karena tujuan dari pemecahan saham hanya 

untuk memecahkan saham perusahaan agar tetap dapat 

diperjualbelikan oleh banyak investor. Harga saham yang 

terlalu tinggi akan menyulitkan investor kecil untuk dapat 

membeli saham tersebut. Sebagaimana dalam ayat Al-

Qur’an surah Al-An’am ayat 164 yang berbunyi : 
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“Katakanlah: "Apakah Aku akan mencari Tuhan 

selain Allah, padahal dia adalah Tuhan bagi segala 

sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan 

kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan 

seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang 

lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan 

akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu 

perselisihkan67.  

5. Pengambilan Keputusan Stock split Dalam Prespektif 

Islam 

 Pengambilan keputusan dalam hal ini pemecahan 

saham adalah proses memilih suatu aletrnatif dengan cara 

bertindak menggunakan metode yang lebih efisien sesuai 

dengan kondisi dan situasi. Dalam pengambilan keputusan 

di dalam islam dikenal dengan dua prinsip. 

 Yang pertama adalah musyawarah, musyawarah 

diartikan dengan pembahasan dengan maksud mencapai 

keputusan atas penyelesaian masalah bersama atau 

berembuk dan berunding. Adanya musyawarah dalam 

pengambilan keputusan ini di sebabkan semua anggota 

memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan secara adil 

untuk mengemukakan pendapat dan pandangannya.  

Yang kedua adalah keadilan yang tidak berat sebelah 

dan tidak memihak, berpihak pada yang benar, berpegang 

pada kebenaran, sepatutnya dan tidak sewenang wenang. 

Keadilan merupakan bagian dari prinsip pengambilan 

keputusan yang hendaknya diperhatikan dalam proses 

pengambilan keputusan, dalam hal ini semua anggota 

                                                 
 67 Dapertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 108. 
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memiliki hak yang sama dalam mengeluarkan 

pendapatnya yang menjunjung nilai keadilan dan 

kebenaran. Sebab jika terjadi ketidakadilan pada suatu 

keputusan apapun penyebabnya maka akan lenyap 

kepercayaan publik.
 68

 

 

L. Likuiditas Saham 

Likuiditas saham Menurut Baker dan powell dalam Sri 

Fatmawati (2008:62)  adalah ukuran jumlah transaksi suatu 

saham tertentu yang di ukur dengan aktivitas volume 

perdagangan saham di pasar modal pada periode tertentu. 

Likuiditas saham dikatakan meningkat apabila kenaikan jumlah 

saham yang di perdagangkan lebih besar secara proporsional di 

bandingkan jumlah saham yang beredar. Likuiditas saham dapat 

di ukur dengan aktivitas perdagangan saham atau TVA.
69

 

Sedangkan likuiditas saham menurut Sri Handaru adalah 

kemampuan untuk membeli dan menjual sekuritas dengan cepat 

dengan harga yang tak terlalu berbeda dengan harga terdahulu 

yang diasumsikan bahwa tak ada informasi baru yang timbul.
70

 

Menurut Darmaji ada empat indikator bursa yang likuid 

yaitu transasi dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, 

perbedaan harga permintaan dan penawaran sangat tipis, 

transaksi dalam jumlah besar dapat dilakukan tanpa 

mempengaruhi harga secara mendasar, kedalaman dan 

keleluasaan pasar serta pergerakan harga merupakan reaksi yang 

cepat terhadap informasi. Likuditas saham merupakan tingkat 

kemampuan saham untuk dapat diubah menjadi kas atau 

                                                 
 68 Muhammad Nizar, Pengantar Ilmu Ekonomi Islam, (Malang: Kurni 

Advertising, 
Cetakan 1, 2012), h. 24. 

 69 Sri Fatmawati, “Pemerataan Kepemilikan Saham dan Keadilan: 

Kebijakan Pemecahan saham”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 2, No. 1, (2008), h. 

62.  
 70 Sri Handaru, Manajemen Portofolio dan Analisis Investasi. (Andi Offset : 

Yogyakarta, 1996), h 57. 
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sebaliknya setiap saat diinginkan dan dalam waktu yang singkat 

dan dengan tingkat risiko yang minimum.
71

 

Dari penjabaran mengenai likuiditas saham diatas dapat 

diartikan sebagai transaksi perdagangan saham secara cepat 

dengan selisih harga yang tidak terlalu signifikan dengan jumlah 

permintaan dan penawaran saham yang diperdagangkan yang 

relatif besar dan volume perdagangan menjadi tolak ukur dalam 

periode tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan trading 

volume activity (TVA) sebagai indikator liabilitas. 

 

M. Volume Perdagangan 

1. Pengertian Volume Perdagangan 

Volume perdagangan saham merupakan ukuran 

besarnya saham tertentu yang diperdagangkan. Besarnya 

variabel perdagangan saham yang dapat dilihat melalui 

indikator volume perdagangan diketahui dengan mengamati 

kegiatan aktivitas volume perdagangan di (Trading Volume 

Activity) atau TVA. TVA merupakan suatu indikator yang 

digunakan untuk melihat reaksi pasar modal terhadap 

informasi melalui parameter pergerakan aktivitas volume 

perdagangan saham di pasar modal. Perubahan volume 

perdagangan saham di pasar modal menunjukan aktivitas 

perdagangan saham di bursa dan mencerminkan keputusan 

investasi investor. 

Volume perdagangan saham merupakan hal yang 

penting bagi seorang investor, karena menggambarkan kodisi 

efek jual beli di pasar modal. Bagi investor, sebelum 

melakukan penanaman modal hal terpenting adalah tingkat 

likuiditas suatu efek. Volume perdagangan mencerminkan 

kekuatan supply dan demand yang merupakan manifestasi 

                                                 
 71 Mardiyati, Umi dan Khusfatun Khasanah, “ Studi Komparatif Harga, 

Likuiditas, dan Risiko Saham Sebelum dan Sesudah Perusahaan Melakukan Stock 

split dan Reverse Split di Bursa Efek Indonesia Tahun 2004-2009”, Jurnal 
Universitas Negeri Jakarta. Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI), Vol.2, 

No.1.(2011), h.46. 
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dari tingkah laku investor. Dengan naiknya volume 

perdagangan maka keadaan pasar dapat dikatakan menguat, 

demikian pula sebaliknya. Volume perdagangan merupakan 

bagian yang diterima dalam analisis teknikal. Kegiatan 

perdagangan dalam volume yang sangat tinggi di suatu bursa 

akan ditafsirkan sebagai tanda pasar akan membaik (bullish). 

Peningkatan volume perdagangan dibarengi dengan 

peningkatan harga merupakan gejala yang makin kuat akan 

kondisi bullish. 

2. Pengukuran Volume Perdagangan Saham 

Volume perdagangan saham dapat diukur dengan 

tiga cara. Satu,jumlah transaksi. Dua, jumlah saham yang 

diperdagangkan. Tiga, jumlah nilai (rupiah) saham yang 

diperdagangkan. Aktivitas volume perdagangan saham 

sering diukur dari rasio antara jumlah nilai (rupiah) saham 

yang diperdagangkan terhadap jumlah nilai (rupiah) 

saham yang beredar. Jumlah nilai (rupiah) saham yang 

diperdagangkan lazim digunakan sebagai pengukur 

likuiditas saham, sedangkan jumlah nilai (rupiah) saham 

yang beredar lazim digunakan sebagai pengukur 

kapitalisasi pasar. 

Pada umumnya nilai transaksi perdagangan relatif 

sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai kapitalisasi 

pasar, maka untuk mengukur aktiviatas perdagangan 

sering menggunakan log.ratio dengan formulasi berikut : 

 

Rasio tersebut menunjukan besarnya presentase 

dari nilai transaksi terhadap nilai kapitalisasi pasar. 

Semakin besar rasio (TVA) menunjukkan semakin likuid 
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saham diperdagangkan di pasar modal.
72 Likuiditas dapat 

diukur dengan beberapa variabel yang 

mempengaruhinya, antara lain execution cost dan volume 

perdagangan(TVA). Execution cost (biaya pelaksanaan) 

adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk 

mengubah suatu sekuritas menjadi kas atau sebaliknya. 

Ada dua macam execution cost, pertama, biaya komisi 

broker dan kedua, bid-ask spread dimana spread ini 

ditentukan oleh dealer. Semakin besar persentase spread-

nya, semakin rendah likuiditas dan sebaliknya.
73

 

Suad Husnan, mendefinisikan volume 

perdagangan sebagai berikut
74

: volume perdagangan 

adalah rasio antara jumlah lembar saham yang 

diperdagangkan pada waktu tertentu terhadap jumlah 

lembar saham yang beredar pada waktu tertentu. Jumlah 

saham yang diterbitkan tercermin dalam jumlah lembar 

saham saat perusahaan tersebut melakukan emisi saham. 

Dengan perhitungan: 

 

Keterangan : 

TVA  : Trading Volume Activity perusahaan  pada hari ke-t 

i  : nama peruhaan sampel 

t  : hari tertentu 

jika TVA semakin besar maka saham tersebut semakin 

likuid, sebaliknya jika TVA semakin kecil maka saham tidak 

                                                 
 72 Mangasi Sinurat, Perdagangan Saham Dan Good Corporate 

Governance, (Yogyakarta : Bintang Pustaka Madani, 2021), h 1-3. 

 73 Wang Sutrisno,Op.Cit.,h.11. 

 74 Suad Husnan, Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas. Edisi Keempat 
(UPP STIM YKPN :  

Yogyakarta, 2009), h.63. 
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likuid. Sedangkan untuk rata- rata volume perdagangan saham 

sebagai berikut. 

 

Keterangan : 

XTVA : Rata-rata trading volume activity perusahaan i pada 

waktu t 

ƩTVA i.t : Jumlah total trading volume activity 

n  : Jumlah perusahaan. 

 

N. Hubungan Right Issue Dan Stock split Terhadap Trading 

Volume Activity (TVA) 

1. Hubungan Right Issue Terhadap Trading Volume Activity 

(TVA) 

Menurut Jogiyanto terdapat dua alasan perusahaan 

melakukan right issue. Pertama, right issue dapat mengurangi 

biaya emisi. Kedua, right issue mengakibatkan jumlah saham 

perusahaan akan bertambah sehingga diharapkan akan 

meningkatkan frekuensi perdagangan atau berarti 

meningkatkan likuiditas saham.
75

 Hubungan right issue 

dengan volume perdagangan di perkuat dengan hasil 

penelitian Maria menemukan bahwa Pengujian terhadap 

volume perdagangan saham secara keseluruhan menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum 

dan sesudah pengumuman right issue. Hal ini menunjukkan 

bahwa pengumuman right issue tersebut berpengaruh pada 

kenaikan likuiditas saham perusahaan yang melakukan right 

issue. Hal ini sesuai dengan tujuan melakukan right issue, 

                                                 
 75 Jogiyanto Hartono, Teori Portofolio dan Analisis Investasi Edisi 10, 

(Yogyakarta : BPFE. 2015), h.629. 

 75 Jogiyanto Hartono, Op.Cit. h.64. 
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yaitu dengan right issue, likuiditas saham akan meningkat 

karena jumlah lembar saham yang diperdagangan akan 

semakin banyak.
76

 

2. Hubungan Stock split Terhadap Trading Volume Activity 

(TVA) 

Menurut Abdul Halim dengan adanya stock split, nilai 

nominal saham dipecah sehingga meningkatkan daya beli 

investor, dengan tujuan agar tetap banyak pelaku pasar modal 

yang mau memperjual belikan saham bersangkutan. Kondisi 

ini akhirnya akan dapat meningkatkan likuiditas perdagangan 

saham. Harga saham yang terlampau tinggi menyebabkan 

kurang aktifnya saham tersebut diperdagangkan.
77

 

Menigkatnya likuiditas setelah split dapat muncul akibat 

semakin besarnya kepemilikan saham dan jumlah transaksi. 

Jumlah pemegang saham menjadi semakin 

bertambah banyak setelah split. Kenaikan jumlah pemegang 

saham ini disebabkan oleh penurunan harga, volatilitas harga 

saham yang menjadi semakin besar menarik investor untuk 

memperbanyak jumlah saham yang dipegang. Dengan 

demikian peningkatan likuiditas ini disebabkan oleh semakin 

banyaknya investor yang menjual dan membeli saham.
78

 

 

O. Peneltitian Terdahulu 

1. Right Issue Terhadap Trading Volume Activity 

 Penelitian yang dilakukan oleh Rica Fauziah dengan 

judul “Analisis Right Issue Terhadap Abnormal Return Dan 

Trading Volume Activity (Studi kasus pada Bursa Efek Indonesia 

periode 2013-2018)”, dengan sampel 36 perusahaan pada 

                                                 
 76 Maria Gladys Jessica Kamalsah dan Yunia Panjaitan, “Analisis Pengaruh 

Pengumuman Right issue Terhadap Abnormal Return Dan Volume Perdagangan 

Saham Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2009 – Kuartal 3 Tahun 2012”, Jurnal 

Akuntansi, Vol.8, No.2 (April 2015),h.30. 

 77 Abdul Halim, Manajemen Keuangan Bisnis : Konsep dan Aplikasinya, 
(Bogor : Mitra Wacana Media. 2015),h.140. 

 78 Wang Sutrisno, Op.Cit. h 3. 
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periode 2013-2018 pada Bursa Efek Indonesia. Penentuan 

sampel menggunakan metode purposive sampling. Proses 

analisis data dilakukan dengan menggunakan market adjusted 

model dan indikator volume perdagangan saham, dengan waktu 

pengamatan 15 hari. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa tidak terdapat perbedaan pada abnormal return, namun 

terdapat perbedaan volume perdagangan saham sebelum dan 

sesudah pengumuman right issue pada periode peristiwa.
79

 

Penelitian yang dilakukan oleh Moch. Kukuh 

Widyatmoko dengan judul Pengaruh Pengumuman Right Issue 

Terhadap Abnormal Return Dan Volume Perdagangan Saham 

(Studi Kasus Pada Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2011-2015). Dengan menggunakan 

sampel 41 perusahaan dari 2009 sampai 2021. Dengan 

menggunakan jendela periode (window period) 5 hari sebelum 

dan 5 hari setelah pengumuman right issue. Dengan 

menggunakan teknik analisis data paired sample t-test. Hasil 

penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan pada abnormal 

return, namun terdapat perbedaan volume perdagangan saham 

sebelum dan sesudah pengumuman right issue pada periode 

peristiwa.
80

  

Penelitian yang dilakukan oleh Ainun Ridho dkk, dengan 

judul “Analisis Reaksi Investor Terhadap Pengumuman Right 

Issue Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015 (Suatu 

Pengamatan Pada Abnormal Return Dan Aktivitas Volume 

Perdagangan). Sampel dalam penelitian ini sebanyak 73 

perusahaan pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2015. 

Dengan teknik analisis menggunakan analisis deskripsi paired 

sample t-test dan wilcoxon signed rank test. Berdasarkan hasil 

                                                 
 79 Rica Fauziah, “Analisis Right issue Terhadap Abnormal Return Dan 

Trading Volume Activity (Studi kasus pada Bursa Efek Indonesia periode 2013-
2017)”, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia , 

(Januari 2018),h.20. 

 80 Moch Kukuh Widyatmoko,“Pengaruh Pengumuman Right issue Terhadap 

Abnormal Return Dan Volume Perdagangan Saham (Studi Kasus Pada Perusahaan 
Asuransi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015.Periode 2011-

2015), e-Jurnal Riset Manajemen, (2016), h.47. 
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analisis data ditemukan bahwa right issue berpengaruh secara 

signifikan terhadap abnormal return dan volume perdagangan 

saham perusahaan-perusahaan yang melakukan right issue di 

Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015.
81

 

2. Stock split Terhadap Trading Volume Activity 

 Penelitian yang dilakukan oleh Wang Sutrisno dengan judul 

“Pengaruh Stock split Terhadap Likuiditas Dan Return Saham Di 

Bursa Efek Jakarta”. Populasi dari penelitian ini adalah 

perusahaan- perusahaan yang listing di Bursa Efek Jakarta dan 

mengeluarkan kebijakan stock split. Data yang digunakan adalah 

data harian saham, volume perdagangan, dan bid-ask spread 

yang berasal dari Capital Market Directoru dan data histori dari 

Bursa Efek Jakarta pada periode 1995-1997. Pengumpulan 

sampel dengan metode purposive sampling. Dengan 

menggunakan model penelitian uji beda dua rata-rata dan regresi 

berganda, dengan hasil penelitian bahwa aktivitas split 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham, 

volume perdagangan dan persentase spread, tetapi tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap varians saham 

dan abnormal return baik ditinjau secara individual maupun 

sebagai sebuah portofolio. Dengan rata-rata volume 

perdagangan mempunyai hubungan yang negatif terhadap 

persentase spread baik ditinjau secara individual ataupun 

sebagai sebuah portofolio.
82

 

 Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ade Hernoyo 

dengan judul “Pengaruh Stock split Announcement Terhadap 

Volume Perdagangan dan Return”. Sampel dalam penelitian ini 

adalah perusahaan yang melakukan kebijakan stock split di 

Bursa Efek Indonesia pada periode 2005-2011, yang berjumlah 

30 perusahaan selama tujuh tahun. Penelitian ini menggunakan 

analisis uji t abnormal return dsan uji Mann Whitney dengan 

                                                 
 81 Ainun Ridho , “Analisis Reaksi Investor Terhadap Pengumuman Right 

issue Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015 (Suatu Pengamatan Pada Abnormal 

Return Dan Aktivitas Volume Perdagangan), e-Proceeding of Management,Vol.4, 
No.3, (Desember 2017), h.2567. 

 82 Wang Sutrisno, Op.Cit. h 12. 
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periode pengamatan (event window) adalah 10 hari yaitu 5 hari 

sebelum pengumuman stock split dan 5 hari sesudah 

pengumuman stock split. Hasil penelitian ini diketahui bahwa 

terdapat pengaruh signifikan stock split announcement terhadap 

return saham dan tidak terdapat pengaruh yang signifikan rata-

rata volume perdagangan saham sebelum dan sesudah dilakukan 

stock split announcement.83
 

 Penelitian oleh Anita Tri Utami yang berjudul “Analisis 

Trading Volume Activity Dan Average Abnormal Return 

Sebelum Dan Sesudah Melakukan Pemecahan Saham (Stock 

split) Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia”. Data penelitian ini menggunakan data Bursa Efek 

Indonesia yang melakukan aksi korporasi yakni stock split 

dengan periode 2011-2015. Dengan menggunakan metode 

purposive sampling yang mendapatkan 32 perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data 

menggunakan uji normalitas dan uji Wilcoxon dengan jendela 

periode 5 hari sebelum dan 5 hari setelah pengumuman stock 

split. Dengan hasil penelitian menunjukan terdapat perbedaan 

trading volume activity sebelum dan sesudah pengumuman stock 

split. Kondisi ini terjadi karena jumlah pemegang saham 

menjadi bertambah banyak setelah split, kenaikan itu tejadi 

karena adanya penurunan harga volalitas harga saham menjadi 

bertambah besar sehingga menarik investor untuk 

memperbanyak jumlah saham yang diperdagangkan. Hal ini 

menggambarkan pasar modal di Indonesia belum efektif dalam 

bentuk setengah kuat (semi strong) berdasarkan pengumuman 

stock split.84
 

                                                 
  
83 Muahammad Ade Hernoyo, “Pengaruh Stock split Announcement Terhadap 

Volume Perdagangan dan Return”, Management Analysis Journal, Vol.2, No.1, 
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 Perbedaan penelitain penulis dengan penelitian terdahulu 

terletak pada variabel penelitian, dimana variabel yang 

digunakan peneliti adalah dua aksi korporasi yakni right issue 

dan stock split  terhadap volume perdagangan saham. Dan pada 

penelitian ini penulis menggunakan objek penelilitian pada 

Indeks Saham Syariah Indonesia pada periode 2018-2020. 

 

P. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang 

bagaimanateori-teori yang berhubungan dengan berbagai faktor 

yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting.
85

 Dasar 

pemikiran yang melandasi penelitian ini adalah mengkaji tentang 

tujuan dari teori perusahaan yang didalamnya terdapat berbagai 

kepentingan antara manajemen perusahaan dan para pemilik 

saham bahkan kepada para investor. Sedangkan  tujuan normatif 

suatu perusahaan adalah untuk memaksimumkan nilai perusahaan 

atau kekayaan bagi pemegang saham, yang dalam jangka pendek 

bagi perusahaan yang sudah go public tercermin pada harga pasar 

saham perusahaan yang bersangkutan di pasar modal hal ini 

merujuk kepada informasi yang di dapat pasar dari sumber 

informasi internal perusahaan. Hal ini dapat tercermin saat 

corporate action yang dilakukan perusahaan apakah 

mempengaruhi likuiditas saham khususnya volume perdagangan 

saham, dalam hal ini peneliti menggunakan dua aksi korporasi 

yakni right issue dan stock split apakah berpengaruh tidaknya 

pada likuiditas saham yakni volume perdagangan pada Indeks 

Saham Syariah pada  periode yang sama yakni pada periode 2018-

2020. Dengan menggunakan jendela periode 5 hari sebelum 

peristiwa right issue maupun stock split dan 5 hari setelah 

peristiwa right issue maupun stock split. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

Q. Hipotesis 

  Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah 

penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.
86

 

1. Pengaruh Right Issue (Sebelum Dan Sesudah) Terhadap 

Volume Perdagangan. 

Dari hasil penelitian Ni Putu Sentia dkk, mendapatkan 

hasil pengumuman right issue mengandung informasi dan 

memberikan sinyal negatif ke pasar dengan turunnya harga 

saham secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa 

pengumuman right issue mempengaruhi tingkat volume 

perdagangan saham tetapi tidak mempengaruhi tingkat 

keuntungan saham yang diperoleh investor.
87

 Hal ini 

didukung oleh penelitian I gede Andika S dkk, dengan hasil 

Penurunan yang siginfikan dari trading volume activity 

                                                 
 86 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, Dan R&D ( Bandung: 

Alvabeta, 

2017), h.2. 

 87 Ni Putu Sentia Dewi dan I Nyoman Wijana Asmara Putra, “Pengaruh 
Pengumuman Right issue Pada Abnormal Return Dan Volume Perdagangan Saham”, 

E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.3, No.3,(2013), h175. 
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setelah terjadinya right issue terlihat ini dapat terjadi karena 

tidak terdapatnya reaksi dari investor dan meningkatnya 

jumlah saham yang beredar di pasar saat right issue namun 

bertolak dengan penurunan jumlah investor yang 

menyebabkan harga saham dan trading volume activity 

menurun.
88

 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dirumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut : 

 Ha1  = Ada pengaruh Right Issue terhadap volume 

perdagangan saham. 

Ho1 = Tidak adanya pengaruh Right Issue terhadap 

volume perdagangan. 

2. Pengaruh Stock Split (Sebelum Dan Sesudah) Terhadap 

Volume Perdagangan. 

  Menurut Abdul Halim dengan adanya stock 

split, nilai nominal saham dipecah sehingga meningkatkan 

daya beli investor, dengan tujuan agar tetap banyak pelaku 

pasar modal yang mau memperjual belikan saham 

bersangkutan. Kondisi ini akhirnya akan dapat 

meningkatkan likuiditas perdagangan saham. Harga 

saham yang terlampau tinggi menyebabkan kurang 

aktifnya saham tersebut diperdagangkan.
89

 Hal tersebut 

bertentangan dengan hasil penelitian dari Suprayogi dkk, 

bahwa stock split dilakukan untuk menjaga harga saham 

berada pada range yang optimal untuk meningkatkan 

aktifitas perdagangan dan menarik investor ternyata 

belum terbukti karena ketika stock split dilakukan dan 

harga pasar saham menjadi lebih murah daripada sebelum 

                                                 
 88 I Gede Andika S Dan Ni Putu Santi Surtantini, “Perbedaan Abnormal 

Return Dan Trading Volume Activity Sebelum Dan Sesudah Pengumuman Right 

issue Di BEI”, E-Jurnal Manajemen, Vol. 8, No. 4, (2019), h.2404. 
 

 89 Abdul Halim, Op.Cit.,h 99. 
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stock split, justru rata-rata trading volume activity 

perusahaan menjadi turun.
90

 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

Ha2 : Ada pengaruh pemecahan saham (stock split) 

terhadap volume perdagangan saham 

Ho2 : Tidak ada pengaruh pemecahan saham (stock split) 

terhadap volume perdagangan saham. 
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