
II. LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Pasar Modal 

Pasar modal pada hakikatnya adalah jaringan tatanan yang memungkinkan 

pertukaran klaim jangka panjang, penambahan financial assets dan hutang 

pada saat yang sama, memungkinkan investor untuk mengubah dan 

menyesuaikan portofolio investasi melalui pasar sekunder. Berlangsungnya 

fungsi pasar modal (Bruce:1976), adalah meningkatkan dan menghubungkan 

aliran dana jangka panjang dengan “kriteria pasarnya” secara efisien yang 

akan menunjang pertumbuhan riil ekonomi secara keseluruhan. 

 

Menurut Marzuki Usman (1989), pasar modal adalah pelengkap di koloni 

keuangan terhadap dua lembaga lainnya yaitu bank dan lembaga pembiayaan. 

Pasar modal memberikan jasanya yaitu menjembatani hubungan antara 

pemilik modal dalam hal ini disebut sebagai pemodal (investor) dengan 

peminjam dana dalam hal ini disebut emiten (perusahaan yang go public).
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Setelah mengetahui pengertian pasar modal, kiranya perlu dikemukakan beberapa 

klasifikasi daripada karateristik pasar modal. Menurut Basjiruddin A.Sarida 

(dalam Panji Anoraga :1996) menyebutkan beberapa klasifikasi pasar modal 

sebagai berikut :  

a. Dari sudut pandang para pemakai dana, terdapat berbagai pihak terlibat 

di dalam kegiatan pasar modal. Dengan adanya dana yang tersedia bagi 

pihak-pihak yang membutuhkannya, maka berbagai instrument 

menjembatani antara mereka yang membutuhkan dana dengan para 

penanam modal (investor). 

b. Dari sudut pandang jenis instrument yang ditawarkan melalui pasar 

modal , yakni apakah instrument merupakan utang jangka panjang 

menengah /panjang atau instrument modal perusahaan (equity). 

c. Dari sudut jatuh temponya instrument yang diperdagangkan di pasar 

modal. Sebagaimana diketahui, tranksaksi surat-surat berharga yang telah 

jatuh temponya dalam waktu kurang dari satu tahun dilakukan dalam 

Pasar Uang (Money Market) atau pasar dana-dana jangka pendek (short 

term market). 

d. Dari sudut pandang tingkat sentralisasi. Sebagaimana telah diketahui, 

bahwa ruang lingkup suatu pasar modal ternyata mencakup permasalahan 

yang cukup luas dan tersebar. 

e.  Dari sudut pandang transaksinya, suatu transaksi pasar modal yang 

dilakukan oleh para pemodal dan pemakai dana terjadi dalam suatu pasar 

yang sifatnya terbuka (open market) dan tidak langsung. 
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f. Di dalam mekanisme pasar modal dikenal adanya penawaran pada pasar 

perdana (primary market). Hal tersebut menimbulkan perbedaan antara 

transaksi pada pasar sekunder atau bursa. 

Bursa Efek Indonesia dahulu (Bursa Efek Jakarta) yang disingkat BEI 

merupakan lembaga yang mengelola pasar modal di Indonesia. BEI 

menyediakan infrastruktur bagi terselenggaranya transaksi di pasar modal. 

Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. 

Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak jaman 13 kolonial Belanda dan 

tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh 

pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah 13 kolonial atau 

VOC. 

 

Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan 

pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan 

pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman.Hal 

tersebut disebabkan oleh beberapa koloni seperti perang dunia ke I dan II, 

perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik 

Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak 

dapat berjalan sebagimana mestinya. Pemerintah Republik Indonesia 

mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977, dan beberapa tahun 

kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai 

insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. 
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2.2 Corporate Action 

Corporate action adalah suatu kegiatan yang dilakukan perusahaan yang 

bobotnya cukup material sehingga mempunyai kemungkinan 

mempengaruhi saham dari perusahaan yang bersangkutan di bursa efek 

indonesia. Dengan kata lain, corporate action ini merupakan aktivitas 

emiten yang berpengaruh terhadap jumlah saham yang beredar maupun 

berpengaruh terhadap harga saham di pasar. Corporate action sendiri 

merupakan berita yang umumnya menyedot perhatian pihak-pihak yang 

terkait di pasar modal khususnya para pemegang saham. 

 

Corporate action dalam bahasa indonesia disebut sebagai aksi emiten. 

Disini dikatakan bahwa setiap tindakan atau aksi emiten yang cukup 

material mempunyai makna bahwa tindakan atau aksi ini merupakan suatu 

usaha yang disadari dan direncanakan oleh manajemen perusahaan. Jadi, 

sesuatu yang tidak disengaja tetapi terjadi bukan merupakan suatu 

corporate action walaupun mempunyai kemungkinan mempengaruhi 

harga saham. 

 

Keputusan corporate action harus disetujui dalam suatu rapat umum, baik 

RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) ataupun RUPSLB (Rapat Umum 

Pemegang Saham Luar Biasa).Persetujuan pemegang saham adalah mutlak 

untuk berlakunya suatu corporate action sesuai dengan peraturan yang ada 

di pasar modal. 
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Aksi emiten yang pada umumnya mempunyai keterkaitan baik secara 

langsung maupun tidak langsung dengan kinerja keuangan perusahaan, 

kelangsungan hidup perusahaan, mempengaruhi pertumbuhan perusahaan 

serta manajemen perusahaan, maka akan memberikan pengaruh terhadap 

harga saham perusahaan di bursa efek indonesia. 

 

Pengertian corporate acrtion biasanya mengacu pada Right Issue, Stock 

Split, Saham Bonus dan Pembagian Dividen baik dalam bentuk dividen 

saham (stock dividend) maupun dividen kas (cash dividend). Namun 

disamping jenis-jenis tersebut, terdapat jenis corporate action lainnya 

antara lain Initial Public Offering dan Additional Listing seperti Private 

Placement, konversi saham baik dari Warrant, Right ataupun Obligasi. 

Perbedaan kelompok sebelumnya adalah pada kelompok kedua, corporate 

action jenis ini tidak terpengaruhi terhadap harga yang terjadi di pasar  

kecuali berupa pencatatan penambahan saham baru. 

 

Keputusan untuk melakukan corporate action dilakukan emiten dalam 

rangka memenuhi tujuan–tujuan tertentu seperti misalkan bertujuan untuk 

meningkatkan modal perusahaan, meningkatkan likuiditas perdagangan 

saham maupun tujuan-tujuan perusahaan lainnya. 
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2.3 Saham Bonus 

Bonus share atau saham bonus merupakan bonus pembagian saham baru untuk 

para pemegang saham, dimana pembagian bonus ini ditujukan sebagai bentuk 

reward ( Darmadji dan Fakhruddin, 2001). Saham yang diberikan secara 

cuma-cuma tersebut dapat berasal dari kapitalisasi agio saham (paid up 

capital) atau dari selisih surplus revaluasi aktiva tetap yang diperbolehkan. 

Besarnya bonus ditentukan dalam RUPS, dan besarnya dinyatakan dalam 

satuan rasio saham lama dengan saham baru. Misalnya satu saham lama 

mendapatkan satu saham baru atau 1:1. 

 

Dampak dari saham bonus adalah meningkatnya jumlah saham yang beredar 

di masyarakat/ bursa. Dengan adanya saham bonus mengakibatkan jumlah 

saham yang ditawarkan  di bursa saham meningkat. Jika diasumsikan jumlah 

permintaan tetap maka akan terjadi penurunan harga saham atau terjadi 

koreksi harga saham sesuai dengan faktor koreksinya. Faktor koreksi tersebut 

merupakan perbandingan antara saham lama dengan jumlah saham baru 

setelah penambahan saham bonus. Perusahaan membagiakan bonus berupa 

saham bukanlah kebijakan yang dibuat asal-asalan.  

 

Setiap perusahaan memiliki pertimbangan matang dan latar belakang sendiri 

dalam membagikan saham bonus. Lagi pula, tidak semua emiten dapat 

membagikan saham bonus. Ada kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan 

atau tidak memungkinkan emiten untuk membagikan saham bonus. Pada 

umumnya, emiten melakukan kebijakan membagi saham bonus jika harga 
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saham emiten di pasar dinilai terlalu tinggi dan di sisi lain perusahaan masih 

menyimpan agio saham yang cukup besar. 

 

Harga saham yang tinggi menyebabkan saham tersebut kurang terjangkau 

investor sehingga likuiditas rendah. Dengan membagikan saham bonus 

diharapkan harga akan turun karena mengalami penyesuaian dan likuiditas di 

pasar naik kembali. Lain halnya jika perusahaan membagiakan bonus berupa 

uang tunai. Bonus tersebut hanya dinikmati oleh para investor, dan tidak 

berpengaruh terhadap likuiditas saham pada perusahaan. 

 

2.4 Saham 

 Fahmi (2009) mendefinisikan saham sebagai berikut : 

a. Tanda bukti penyertaan kepemilikan modal / dana pada suatu perusahaan. 

b. Kertas yang tercantum jelas nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti 

dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan pada setiap pemegangnya. 

c. Persediaan yang siap dijual. 

 

Sedangkan Tandelilin (2001) menyatakan definisi saham sebagai berikut : 

“Saham merupakan surat bukti kepemilikan atas aset-aset perusahaan yang 

menerbitkan saham.” 

Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik 

kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat 

berharga. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan 

saham yang ditanamkan di perusahaan tersebut, sehingga dengan memiliki 
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saham investor mempunyai hak terhadap pendapatan kekayaan perusahaan 

setelah dikurangi dengan pembayaran semua kewajiban perusahaan. 

 

2.4.1. Harga Saham  

Harga saham suatu perusahaan yang terdaftarp ada bursa efek 

merupakan harga saham yang dinilai oleh pasar. Konsep harga pasar 

merupakan konsep penting bagi investor, karena merupakan indikator 

bagi pasar dalam menilai suatu perusahaan yang ada di pasar modal. 

Semakin tinggi harga saham maka semakin tinggi nilai perusahaan 

tersebut, sehingga harga saham mendapat perhatian yang besar dari 

perusahaan agar tetap berada pada rentang yang optimal. Faktor-faktor 

yang dapat memengaruhi harga saham menurut Hendrawijaya (2009) 

antara lain: 

a. Harapan investor terhadap tingkat pendapatan dividen di 

masa yang akan datang. Apabila tingkat pendapatan dan 

deviden stabil, maka harga saham juga akan cenderung 

stabil. Sebaliknya jika tingkat pendapatan dan deviden 

berfluktuasi karena faktor internal, maka harga saham 

tersebut cenderung berfluktuasi juga. 

b. Tingkat pendapatan perusahaan. Apabila tingkat 

pendapatan perusahaan besar, maka akan semakin 

meningkat pula harga saham karena para investor bersikap 

optimis. 
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c. Kondisi perekonomian. Kondisi perekonomian di masa 

yang akan datang selalu dipengaruhi oleh kondisi 

perekonomian saat ini. Apabila kondisi perekonomian saat 

ini stabil, maka para investor juga akan optimis terhadap 

kondisi perekonomian yang akan datang, sehingga harga 

saham akan cenderung stabil (demikian pula sebaliknya).  

 

Pendekatan yang sering digunakan untuk menilai tingkat kemahalan 

harga saham antara lain: price earning ratio (PER), price book value 

ratio (PBV), price dividend ratio, dan sebagainya. “Price earning ratio 

(PER) merupakan pengukuran tingkat kemahalan harga saham yang 

dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu laba per lembar saham serta harga 

pasar suatu saham, sedangkan salah satu rasio lainnya, yaitu price book 

value ratio merupakan suatu metode estimasi  harga saham yang 

menggunakan nilai buku per lembar saham dalam menilai tingkat 

kemahalannya” (Samsul, 2006).  

 

2.4.2. Tingkat Pengembalian (Return) Saham 

2.4.2.1. Teori Return Saham 

Gitman (2006) mengemukakan the return is the total gain or 

loss expected on an investment over given period of time; 

calculated by dividing the asset’s changed in value plus any 

cash distribution durin thebperiod by it’s begining of period 

investment value, artinya hasil adalah keuntungan atau 
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kerugian yang di harapkan atas suatu investasi pada peiode 

waktu tertentu,yang di hitung dengan membagi perubahan nilai 

aset yang kemudian di tambahkan dengan semua distribusi 

tunai sepanjang periode suatu nilai investasi tersebut. 

 

James van horne (2001) mengemukakan return is income 

received on an investment plus any change in market 

price,usually expresed as percentange of the begining market 

price of theinvestment. Artinya return adalah pendapatan yang 

diterima dari nvestasi dan perubahan harga pasar yang 

biasanya merupakan presentase dari investasi awal. 

Tingkat keuntungan secara umum dapat diformulasikan 

sebagai berikut: 

 

Dimana : 

Wt+1  = kekayaan akhir periode 

Wt   = kekayaan awal periode 

Sumber : Suad Husnan (2003) 

 

Perhitungan return yang diharapkan dapat dilakukan dengan 

menghitung rata-rata dari semua return yang mungkin terjadi. 

Setiap return yang mungkin tejadi terlebih dahulu diberi bobot 

bedasarkan probabilitas kejadiannya. Rumus menghitung 

returndapat dituliskan dalam persamaan berikut: 

Tingkat keuntungan = Wt  +1 - Wt 

           Wt 
 

    



21 
 

 
 

 

Sumber : Eduardus Tandelilin (2001) 

Dimana : 

E(R) = Return yang diharapkan dari suatu sekuritas 

R1  = Return ke-i yang mungkin terjadi 

Pr1  = Probabilitas kejadian return ke-i 

n     = Banyaknya return yang munkin terjadi 

Tingkat keuntungan dari suatu investasi dapat berupa capital 

gain dan dana yang diterima selama periode investasi tersebut, 

dana ini dapat berupa dividen atau bunga. Berikut ini adalah 

dua istilah dalam return (Jogianto : 2000) yaitu : 

a. Realized Return (Return Realisasi) Realized 

returnMerupakan return yang terjadi, return realisasi 

dihitung berdasarkan data historis. Return realisasi penting 

karena digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja dari 

perusahaan. 

1. Return Total 

Return total merupakan return keseluruhan dari suatu 

investasi dalam periode tertentu. 

2. Return Relative 

Return relative digunakan apabila terdapat perhitungan 

return yang bernilai relatif yaitu dengan menambahkan 

nilai 1 terhadap nilai return total. 
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3. Return Komuulatif 

Return total mengukur perbedaan kemakmuran yaitu 

perubahan harga dari saham dan perubahan kemakmuran 

pada saat tertentu saja, tetapi tidak mengukur total dari 

kemakmuran yang dinilai. Untuk menghitung komulatif 

(Comulatif Wealth Index). Dimana index ini mengukur 

akumuasi semua return. 

 

b. Expected Return (Return Ekspektasi), Return ekspektasi 

merupakan return yang diharapkan oleh investor dimasa 

mendatang. Berbeda dengan return terjadi, return 

ekspektasi belum terjadi. Return yang diharapkan (expected 

return) dan return yang terjadi (realized return) dalam 

konteks manajemen merupakan hal yang berbeda. Return  

yang diharapkan merupakan tingkat return yang diantisipasi 

investor dimasa datang. Return yang terjadi atau disebut 

juga return aktual merupakan return yang didapatkan oleh 

investor di masa lalu (Tandelilin : 2001).  

 

2.5 Abnormal Return 

Studi peristiwa menaganalisa return tidak normal (abnormal return) dari 

sekuritas yang mungkin terjadi disekitar pengumuman dari suatu peristiwa. 

Abnormal return atau excess return merupakan kelebihan dari return yang 
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sesungguhnya terjadi terhadap return normal. Return normal merupakan 

expected rerturn (return yang diharapkan). Dengan demikian abnormal 

return adalah selisih antara return sesungguhnya dengan return yang 

diharapkan, sebagai berikut: 

ARit = Rit - Rmt 

Dimana : 

ARit = abnormal return i waktu ke t 

Rit  =return saham i waktu ke t 

Rmt = return market i waktu ke t0 

Sumber : Jogiyanto (2003) 

Return sesunggunya merupakan return yang terjadi pada waktu ke-t yang 

merupakan selisih harga sekarang relatif terhadap harga  sebelumnya atau 

dapat dihitung dengan rumus: 

 

Rit  = ( Pit - Pit-1 ) 

   Pit-1 

Dimana : 

Rit  = keuntungan saham i waktu ke t 

Pit  = harga saham i waktu ke t 

Pit-1 = harga saham i waktu ke t-1 

Sumber : Jogiyanto (2003) 

 

Sedangkan return yang diharapkan merupakan return yang harus diestimasi 

dengan rumus: 
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Rmt = IHSG it - IHSG it -1  

  IHSG it -1 

Dimana : 

Rmt = keuntungan pasar (market return) waktu t 

IHSGit = Indeks Harga Saham Gabungan i waktu ke t 

IHSGit-1 = Indeks Harga Saham Gabungan i waktu ke t-1 

Sumber : Jogiyanto (2003) 

 

2.6 Volume Perdagangan Saham (Trading Volume Activity) 

Perubahan harga saham merupakan refleksi tingkah laku manusia yang tidak 

seluruhnya dapat ditaksir seperti kejadian politik pada suatu negara, terorisme, 

bencana alam, peperangan dan sebagainya. Hal itulah yang menyebabkan 

banyak orang menganggap pasar modal adalah sesuatu yang unik sekaligus 

menarik. Investor mengharapkan keuntungan yang maksimal dari investasi 

yang dilakukan dengan meminimalkan resiko. Dengan demikian, untuk 

meminimalkan resiko tersebut maka investor harus memperhitungkannya 

dengan cermat. Ada dua aspek atau pendekatan yang sering dilakukan dalam 

melakukan analisis memilih saham, yaitu aspek fundamental dan aspek 

teknikal.  

 

Analisis fundamendal merupakan analisis perusahahaan yang menggunakan 

data keuangan perusahaan dalam menghitung nilai instrinsik saham. Analisis 

fundamental didasarkan atas anggapan bahwa setiap saham memiliki nilai 
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instrinsik. Analisis teknikal merupakan teknik analisis yang menggunakan 

data atau catatan mengenai pasar itu sendiri untuk berusaha mengakses 

permintaan dan penawaran suatu saham tertentu maupun pasar secara 

keseluruhan. Analisis teknikal pada dasarnya merupakan upaya untuk 

menentukan kapan akan membeli atau menjual dengan memanfaatkan 

indikator teknis maupun analisis grafik.  

 

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. Peningkatan 

volume perdagangan saham dibarengi dengan peningkatan harga merupakan 

gejala yang semakin kuat akan kondisi yang bullish (Neni dan Mahendra, 

2004).  

 

Kegiatan perdagangan saham yang diukur melalui indikator TVA digunakan 

untuk melihat apakah investor individual menilai laporan keuangan informatif 

dalam arti apakah informasi tersebut membuat keputusan perdagangan di atas 

keputusan perdagangan normal (Husnan, dkk : 1996). Sedangkan menurut 

Neni dan Mahendra (2004), perubahan volume perdagangan saham di pasar 

modal menunjukkan aktivitas perdagangan saham di bursa dan mencerminkan 

keputusan investasi oleh investor. TVA merupakan instrumen yang dapat 

digunakan untuk melihat reaksi pasar modal terhadap informasi melalui 

parameter perubahan volume perdagangan saham (Sri Fatmawati dan Marwan 

Asri, 1999).  
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Ditinjau dari fungsinya Trading Volume Activity (TVA) merupakan suatu 

variasi dari event study. Hasil perhitungan TVA mencerminkan perbandingan 

antara jumlah saham yang diperdagangkan dengan jumlah saham yang 

beredar dalam suatu periode tertentu. Jadi, TVA diukur dengan formulasi 

sebagai berikut (Foster, 1986 dalam Husnan, dkk, 1996).  

 

 

 

Dapat disimpulkan indikator Trading Volume Activity menjadi dasar investor 

untuk mengambil keputusan dengan melihat saham yang memiliki volume 

perdangangan yang tinggi, dengan asumsi volume perdagangan yang tinggi 

menggambarkan saham yang memberikan return yang tinggi. 

 

2.7 Teori Efisiensi Pasar 

Pasar yang kompetitif biasanya harga ekuilibium suatu aktivanya ditentukan 

oleh tawaran yang tersedi dan permintan agregat. Harga keseimbangan ini 

mencerminkan konsensus bersama antara semua partisipan pasar tentang 

nilai dari aktiva tersebut berdasarkan informasi yang tersedia. Jika suatu 

informasi ini digunakan untuk menganalisa dan menginterpretasikan nilai 

dari aktiva bersangkutan. Akibatnya adalah pergeseran harga ekuilibium 

yang baru. Harga ini akan bertambah hingga informasi baru lainnya 

merubahnya kembali ke harga ekulibrium yang baru.  

TVA = ∑ saham perusahaan i yang diperdagangkan pada waktu t 

          ∑ saham perusahaan i yang beredar pada waktu t 
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Bagaimana suatu pasar bereaksi terhadap suatu informasi untuk mencapai 

harga keseimbangan yang baru merupakan hal yang penting. Jika pasar 

bereaksi dengan cepat dan akurat untuk mencapai harga keseimbangan yang 

baru yang sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia, maka kondisi 

pasar seperti ini disebut pasar efisien. 

 

Kunci utama untuk mengukur efisiensi pasar adalah hubungan antara harga 

sekuritas dengan informasi. Fama (1970) menyajikan tiga macam bentuk 

utama dari efisiensi pasar berdasarkan ketiga macam bentuk informasi, yaitu 

informasi masa lalu, informasi sekarang yang sedang dipublikasikan dan 

informasi privat sebagai berikut : 

 

a. Bentuk Lemah (weak form) berarti bahwa para pemodal tidak bisa 

memperoleh Abnormal return dengan menggunakan informasi 

perubahan harga saham di waktu yang lalu. 

 

b. Bentuk Setengah Kuat (semi strong form) berarti para pemodal tidak bisa 

memperoleh Abnormal return dengan menggunakan informasi yang 

telah menjadi milik publik. 

 

c. Bentuk Kuat (strong form) berarti para pemodal tidak bisa memperoleh 

Abnormal return baik dengan menggunakan informasi yang menjadi 

milik publik maupun tidak. 
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2.8 PenelitianTerdahulu 

Penelitian yang mengkaji peristiwa pembagian saham bonus telah beberapa 

kali dilakukan oleh para peneliti, selain penelitian mengenai saham bonus 

juga terdapat beberapa penelitian yang menggunakan variabel abnormal 

return dan TVA dalam menganalisis suatu kejadian/peristiwa di antaranya 

dapat dilihat pada tabel: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti 
Variabel 

Penelitian 

Metode 

Analisis 
Hasil Penelitian 

1 

Mardiyanti, 

Murdiyanto,

Isroah 

(2005) 

Kemakmuran 

pemegang 

saham 

one samples 

t-test 

Rata-rata abnormal return di 

sekitar hari pengumuman right 

issue yang didahului dengan 

pembagian saham bonus 

maupunstock split tidak 

mempengaruhi kemakmuran 

pemegang saham 

2 
Adiati 

(2006) 

Pergerakan 

harga saham 
Event Study 

Abnormal return perusahaan 

bisa diperoleh di sekitar 2 hari 

sampai dengan 20 hari setelah 

pengumuman saham bonus 

3 
Shirur 

(2008) 

Abnormal 

return dan 

liquiditas 

saham 

Menguji 

relevansi 

signaling 

hypotesis 

danUji Beda 

Likuiditas saham yang 

diproksikan dengan trading 

volume activity terbukti justru 

mengalami penurunan setelah 

pemecahan saham. 

4 
Munawaroh 

(2009) 

Perbandingan 

abnormal 

return dan 

TVA sebelum 

dan sesudah 

suspend BEI 

Paired T-

Test 

(Event 

Study) 

Terdapat perbedaan abnormal 

return tetapi tidak signifikan, uji  

terhadap traiding volume activity 

menunjukkan tidak terdapat 

perbedaan signifikan  
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5 
Deviyanto 

(2012) 

Pengaruh 

pembagian 

saham bonus 

terhadap TVA 

dan abnormal 

return pada 

perusahaan di 

BEI 

Paired T-

Test 

(Event 

Study) 

Tidak terdapat perbedaan 

signifikan terhadap trading 

volume activity dan abnormal 

return sebelum dan sesudah 

saham bonus pada perusahaan 

go public yang terdaftar di BEI. 

6 
Erwinsyah 

(2012) 

Perbandingan 

abnormal 

return dan 

TVA sebelum 

dan sesudah 

krisis energi di 

Jepang. 

Paired T-

Test 

(Event 

Study) 

Tidak terdapat perbedaan 

signifikan terhadap trading 

volume activity dan abnormal 

return sebelum dan sesudah 

krisis energi di Jepang. Namun 

terdapat panic selling oleh para 

pelaku pasar. 

7 
Faris  

(2013) 

Return dan 

abnormal 

return 

Event Study 

Hasil abnormal return sebelum 

sesudah tidak terdapat perbadaan 

yang signifikan, yang 

menunjukan bahwa pelaku pasar 

memperoleh informasi yang 

sama. 


