
I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Sesuatu yang menarik untuk diamati pada saat ini adalah mengenai peristiwa 

yang terjadi di pasar modal, hal ini merupakan sebuah refleksi dari para 

investor yang aktif beraksi di pasar modal. Pada umumnya tujuan para 

investor adalah menginvestasikan dana kepada para perusahaan – perusahaan 

yang menarik, artinya perusahaan tersebut menawarkan sejumlah keuntungan 

yang dapat diraih oleh para investor, sehingga dapat menarik perhatian dari 

para investor untuk menanamkan modalnya pada sebuah perusahaan. Untuk 

melihat pergerakan sebuah perusahaan, para investor dapat melakukannya 

dengan melihatnya di pasar modal.  

 

Terutama dengan mellihat corporate action yang dilakukan perusahaan yang 

salah satunya adalah membagikan saham bonus.Lakonishok dan lev (1987) 

mendeskripsikan bahwa dengan terjadinya saham bonus, maka harga saham 

akan menjadi lebih kecil dan akan lebih meningkatkan kemampuan pasar 

terhadap saham tersebut dan harga akan berkisar pada kisaran perdagangan 

yang optimum (optimal trading range). Artinya, bahwa harga saham sebelum 

dilakukan pengumuman saham bonus dapat berarti terjadi overprice.
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Menurut Shirur (2008), kebijakan saham bonus dilakukan oleh perusahaan, 

ketika investor mulai menilai bahwa kinerja perusahaan tidak sesuai dengan 

harapan. Hal tersebut tentu tidak baik bagi kelangsungan perusahaan.Untuk itu 

perusahaan melakukan kebijakan saham bonus agar likuiditas saham 

perusahaan meningkat, sehingga investor dapat lebih nyaman berinvestasi 

padasaham perusahaan ini karena saham mudah diperjualbelikan. 

 

Pembagian saham bonus seringkali dilakukan perusahaan, karena secara 

teoritis pembagian saham bonus tidak akan mengurangi kas perusahaan, yang 

terjadi hanya perpindahan pos di dalam neraca. Dampak pembagian saham 

bonus diantaranya yaitu akan menambah jumlah saham beredar dan likuiditas 

di bursa akan lebih meningkat. Dalam pembagian saham bonus nilai ekuitas 

pemegang saham tidak berubah sehingga kapitalisasi pasar juga tidak berubah. 

Namun, karena jumlah saham yang beredar bertambah, maka harga saham 

akan terdilusi yang mengakibatkan adanya perubahan volume perdagangan 

dan abnormal return saham.  

  

Penelitian ini menguji pengaruh pengumuman saham bonus terhadap Volume 

perdagangan saham dan harga saham (abnormal return) di Bursa Efek 

Indonesia. Penelitian ini perlu diadakan karena pada umumnya pasar bereaksi 

positif terhadap pengumuman saham bonus. Reaksi pasar yang positif terhadap 

pengumuman penerbitan saham bonus merupakan signaling hypothesis, yang 

menyatakan bahwa penerbitan saham bonus memberikan informasi baru di 

pasar dalam kondisi para manajer mempunyai informasi tidak simetris. 
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Balanchandran dan Tanner (2001), melakukan pengujian reaksi harga saham 

terhadap pengumuman saham bonus pada perusahaan di Australia. Hasilnya 

terdapat hasil yang positif antara reaksi harga terhadap pengumuman saham 

bonus. Salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya permintaan saham dan 

penawaran saham adalah tingkat harga saham tersebut. Apabila harga saham 

dinilai terlalu tinggi oleh pasar, maka jumlah permintaan akan berkurang. 

Sebaliknya, bila pasar menilai terlalu rendah, jumlah permintaan akan 

meningkat.Tingginya harga saham akan mengurangi kemampuan investor 

untuk membelisaham tersebut, sehingga harga saham yang tinggi tersebut 

akan menurun sampai tercipta posisi keseimbangan yang baru. 

 

Saham bonus dan deviden saham pada dasarnya serupa, keduanya merupakan 

suatu transaksi yang dapat mengubah saham biasa tetapi tidak mengubah 

sumber daya perusahaan. Deviden saham berasal dari kapitalisasi laba, 

sedangkan saham bonus berasal dari agio saham. Motivasi yang mendasari 

penelitian ini adalah tentang saham bonus masih relatif jarang dilakukan di 

banding instrumen lainnya di Bursa Efek Indonesia, dalam fenomena ini biasa 

menimbulkan berbagai ekspektasi dari para pelaku pasar modal, sehingga 

berpengaruh terhadap pertumbuhan pasar modal di Indonesia.  

 

Karakteristik dari saham bonus yang berupa penambahan jumlah lembar 

saham seharusnya tidak akan menyebabkan bereaksi atas pengumuman saham 

bonus yang dikeluarkan oleh emiten. Tidak ada keuntungan yang signifikan 

yang didapatkan oleh investor terhadap sahamnya yang mendapatkan saham 
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bonus. Emiten tidak mendapat tambahan kas dan posisi keuangannya pun tetap 

sama, demikian pula dengan pemegang saham tidak ada penambahan 

kekayaan yang dimilikinya, dengan demikian para investor tidak bereaksi 

terhadap informasi saham bonus di sekitar tanggal pengumuman saham bonus. 

 

Investor percaya bahwa pasar dalam kondisi yang efisien akan menerapkan 

strategi aktif. Investor secara aktif melakukan perdagangan di pasar agar bisa 

mendapatkan retrun yang lebih besar dibandingkan dengan retrun pasar, untuk 

itu mereka melakukan analisis-analisis baik analisis tehknikal maupun 

fundamental. Bagi sejumlah besar perusahaan go publik yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Tindakan untuk mengeluarkan Saham Bonus Deviden 

Saham, Stock Split, dan Right Issue adalah wajar dilakukan dalam rangka 

meningkatkan nilai perusahaan atau di sebut dengan corporate action 

(www.google.com).  

 

Pasca pengumuman terdapat fenomena unik di sekitar volume perdagangan 

saham dan harga saham (abnormal retrun). Kebanyakan suatu peristiwa 

mengkaji peristiwa yang berkaitan seperti pembagian deviden, stock split, 

saham bonus, perubahan kepemilikan, perubahan peraturan pemerintah, dan 

lain sebagainya. Mengingat salah satu informasi yang di butuhkan investor 

sebagai dasar untuk membuat keputusan investasi, maka penelitian ini 

mengkaji apakah pengumuman saham bonus mempunyai kandungan informasi 

yang cukup untuk membuat pasar bereaksi terhadap pengumuman tersebut.  

http://www.google.com/
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Reaksi pasar tersebut akan di tunjukan dengan perubahan harga dari saham 

perusahaan yang melakukan pengumuman saham bonus. Reaksi ini kemudian 

akan diukur dengan menggunakan retrun sebagai nilai perubahan harga dan 

abnormal retrun yang merupakan selisih antara retrun sesungguhnya dengan 

retrun ekspektasi. Sejumlah penelitian empiris telah dilakukan untuk 

mengukur reaksi pasar terhadap informasi mengenai peristiwa yang berkaitan 

dengan aksi dari perusahaan dan hasil ini dapat menunjukan sesuatu bukti 

yang sangat penting dalam membatu untuk menunjukan dan menentukan the 

efficient market’s hypothesis (Pettit;1972). 

 

Dampak tindakan pembagian saham bonus di pasar modal sepertinya cukup 

signifikan dalam rangka menggerakkan perdagangan saham. Corporate action 

sebagai signaling information akan menarik pihak yang berkepentingan di 

pasar modal. Fenomena yang terjadi di Bursa Efek Indonesia bahwa saham 

bonus di bagikan pada saat kondisi pasar di mana harga dari sejumlah besar 

saham mengalami peningkatan atau diharapkan mengalami peningkatan atau 

bullish. Persoalan semakin menarik yaitu sekitar periode pengamatan, yaitu 

sebelum dan sesudah pengumuman saham bonus. Hal ini karena tampaknya, 

pemodal memandang penting pengumuman saham bonus. Pada masa 

menjelang pengumuman, volume perdagangan saham bergerak naik secara 

tidak normal dan rata-rata berakhir pada saat secara resmi saham bonus di 

bagikan.  
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Dari fenomena diatas maka peneliti memilih perusahaan perbankan dan 

lembaga keuangan yang terdaftar di BEI untuk melakukan penelitian 

mengenai Saham Bonus yang pada dasarnya merupakan kegiatan atau 

tindakan dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan data 

harga saham dan volume perdagangan saham harian, perusahaan-perusahaan 

yang melakukan pengumuman saham bonus di Bursa Efek Indonesia pada 

periode peristiwa yaitu pada 10 (sepuluh) hari sebelum pengumuman hari 

pengumuman dan 10 (sepuluh) hari setelah pengumuman (menurut hasil 

penelitian yang dilakukan oleh seorang mahasiswa universitas pendidikan 

indonesia) didapatkan informasi mengenai terjadinya perubahan disekitar di 

sekitar tanggal pengumuman saham bonus. 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan penelitian yang berjudul 

“ANALISIS EVENT STUDY  TERKAIT DENGAN PEMBAGIAN SAHAM 

BONUS DAN PENGARUHNYA TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN 

VOLUME PERDAGANGAN SAHAM PADA PERUSAHAAN 

PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN DI BEI”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

“Apakah terdapat perbadaan rata-rata abnormal return dan volume 

perdagangan saham antara sebelum dan sesudah pengumuman pembagian 

saham bonus?” 

 

1.3 Batasan Masalah  

Agar pembahasan tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah yang 

ada, maka perlu diadakan pembatasan masalah yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Batasan masalah yang penulis pilih adalah perusahaan yang 

menjadi objek penelitian adalah perusahaan perbankan dan lembaga keuangan 

yang terdaftar di BEI yang melakukan pengumuman pembagian saham bonus 

pada tahun 2011-2013. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1) Untuk mengetahui pengaruh pembagian saham bonus terhadap 

perbadaan rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah 

pengumuman. 

2) Untuk mengetahui pengaruh pembagian saham bonus terhadap 

perbadaan rata-rata volume perdagangan saham sebelum dan sesudah 

pengumuman. 



8 
 

 
 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

 

a. Bagi perusahaan  

Bagi manajer perusahaan, penelitian ini diharapkan berguna sebagai 

informasi penggunaan tolak ukur untuk mengukur kinerja perusahaan 

dalam hal melakukan kebijakan pembagian saham bonus. 

 

b. Bagi Universitas 

Sebagai tambahan referensi di perpustakaan sehingga diharapkan dapat 

membantu mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian dengantopik 

yang sama. 

 

c. Bagi Penulis 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam aplikasi teori 

yangtelah diperoleh, dan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pengaruh 

pembagian saham bonus terhadap abnormal return saham. 

 

d. Bagi Pembaca 

Dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan dapat menjadi 

referensibagi pembacayang ingin melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai topik yang sama dengan penelitian ini. 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Pembagian saham bonus merupakan pembagian bonus kepada pesero  dalam 

bentuk saham baru. Pembagian bonus diberikan  cuma-cuma oleh emiten, 

sebagai reward bonus yang  berasal dari kapitalisasi agio saham atau dari 

selisih  revaluasi aktiva tetap. Dampak saham bonus salah satunya adalah 

meningkatnya jumlah saham yang beredar dan berakibat pada meningkatnya 

faktor penawaran saham. Kalau permintaan tetap, maka  harga saham  akan 

turun atau terjadi koreksi atas harga saham sesuai dengan faktor koreksinya. 

Dalam hal ini,  pembagian saham bonus dapat menimbulkan terjadinya koreksi 

atas harga saham, sesuai dengan faktor koreksinya.  

 

Faktor koreksi merupakan perbandingan saham lama dibandingkan dengan 

jumlah saham baru setelah ditambah penambahan bonus. Sehingga 

diperkirakan pembagian saham bonus menyebabkan perubahan volume 

perdagangan saham (TVA) dan harga saham yang abnormal (abnormal return 

saham), pada sebelum dan sesudah pengumuman 

 

                                                                                             Uji Beda ( Paired T-Test)  

  

 

  

    Uji Beda ( Paired T-Test)  

Gambar 1.1  Kerangka Pemikiran 
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1.7 Hipotesis  

Berdasarkan latar belakang, kerangka penelitian yang telah dijabarkan maka 

saya dapat mengajukan hipotesis: 

1) H01 : tidak ada perbedaan  abnormal return saham sebelum dan 

sesudah pengumuman saham bonus  

Ha1 : ada perbedaan abnormal return saham sebelum dan sesudah 

pengumuman saham bonus  

2) H02 : tidak ada perbedaan TVA sebelum dan sesudah pengumuman 

saham bonus 

Ha2 : ada perbedaan TVA sebelum dan sesudah pengumuman saham 

bonus 


