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ABSTRAK 

PENGARUH STOCK SPLIT, RIGHT ISSUE, MERGER DAN AKUISISI TERHADAP 

LIKUIDITAS SAHAM PERUSAHAAN DI BURSA EFEK INDONESIA 

PADA TAHUN 2015 

Oleh : Fauzan Arifin 

1122100612 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali apakah terdapat perbedaan aktivitas 

volume perdagangan (TVA) saham antara sebelum dan setelah Stock Split, Right Issue, Merger 

dan Akuisisi. Penelitian ini dilakukan terhadap 38 sampel perusahaan antara lain 14 perusahaan 

Stock split, 17 perusahaan Right Issue, dan 7 kejadian merger dan akuisisi pada perusahaan  di 

Bursa Efek Indonesia. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2015 yang hanya melakukan salah satu kebijakan tersebut tanpa 

melakukan kegiatan lain pada sekitaran periode pengamatan. Data yang telah dikumpulkan 

berupa jumlah saham yang beredar dan volume perdagangan. Dari data yang diperoleh 

selanjutnya dilakukan perhitungan untuk mengetahui aktivitas volume perdagangan (TVA) 

saham pada masing-masing sampel perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi analisis deskriptif dan uji beda. 

Hasil analisis data dari hasil pengujian terhadap aktivitas volume perdagangan saham 

(likuiditas saham) menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada semua variabel independen. 

Hasil pengujian menunjukkan adanya kenaikan aktivitas volume perdagangan pada perusahaan 

setelah melakukan Stock split dan Right Issue. Dan adanya penurunan aktivitas volume 

perdagangan pada perusahaan setelah melakukan Merger dan akuisisi. Hal ini dikarenakan 

informasi yang didapatkan investor pada masing-masing kebijakan yang berbeda-beda dimana 

ada yang merespon positif dan ada yang merespon negatif. 

 

 

Kata Kunci: Stock Split, Right Issue, Merger dan Akuisisi, Likuiditas saham   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pasar modal merupakan salah satu alternatif bagi perusahaan untuk 

menghimpun dana dari investor. Faktor-faktor yang menjadi dampak aktivitas 

perdagangan di pasar modal di antaranya adalah informasi yang masuk ke dalam 

pasar modal tersebut. Informasi merupakan hal terpenting dalam aktivitas 

perdagangan saham di pasar modal. Hal tersebut berkaitan dengan upaya 

pengambilan keputusan bagi investor untuk berinvestasi. Di pasar modal 

terdapat banyak sekali informasi yang berkaitan dengan investasi baik itu 

informasi yang tersedia di public maupun informasi pribadi. Beberapa informasi 

yang tersedia di pasar modal di antaranya, pemecahan saham (stock split), 

pembagian dividen saham (stock dividend), pengumuman hak memesan saham 

terlebih dahulu (right issue), penggabungan usaha (merger), pengambilalihan 

(acquisition), peleburan usaha (consolidation) dan masih banyak lagi. 

Stock split adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan publik untuk 

menaikkan jumlah saham yang beredar (Brigham dan Gapenski, 1994 dalam 

Lestari dan Sudaryono, 2008). Salah satu faktor yang mendorong perusahaan 

melakukan stock split adalah adanya harga saham yang dinilai terlalu tinggi, 

sehingga menyebabkan kemampuan investor untuk membeli saham tersebut 

menjadi berkurang. Tujuan lain dari perusahaan melakukan stock split adalah 

untuk memperluas pemegang saham dengan meningkatkan jumlah saham 



 
 

beredar dengan nilai pasar yang dapat di jangkau oleh para investor (Indah 

Kurniawati, 2003).  

Ketidakcocokan antara teori dan praktik dapat dijadikan alasan mengapa 

stock split masih bisa di perdebatkan. Stock split merupakan fenomena yang 

masih menjadi teka-teki di bidang ekonomi (Brigham dan Gapenski, 1994 dalam 

Luciana Spica Almalia, 2005). Secara teoritis, stock split hanya menaikan 

jumlah lembar saham yang beredar, tidak menambah nilai ekonomi bagi 

perusahaan atau tidak secara langsung mempengaruhi cash low perusahaan 

(Indah Kurniawati, 2003).  

Perusahaan yang sudah terdaftar di pasar modal ada kalanya 

membutuhkan dana segar lagi jika sumber internal maupun pinjaman bank 

dianggap kurang memadai atau menguntungkan. Perusahaan dapat melakukan 

penawaran saham lagi kepada investor baik melalui penawaran umum maupun 

penawaran terbatas. Penawaran umum saham ditawarkan kepada investor secara 

keseluruhan, sedangkan pada penawaran terbatas saham ditawarkan kepada 

pemegang saham lama dengan harga yang umumnya lebih rendah dari harga 

pasar sehingga investor lama tertarik untuk membelinya, penawaran terbatas ini 

sering disebut pula right issue. Right issue adalah kegiatan penawaran umum 

terbatas kepada pemegang saham dalam rangka penerbitan hak memesan efek 

terlebih dahulu (Ang, 1997).  

Kebijakan right issue atau saham penawaran terbatas merupakan upaya 

emiten untuk menghemat biaya emisi serta untuk menambah jumlah saham yang 



 
 

beredar. Penambahan jumlah saham baru tersebut hanya ditawarkan kepada 

pemegang saham lama dengan jangka waktu tertentu, sehingga kebutuhan akan 

tambahan dana tetap terpenuhi dengan menambah modal sendiri, tetapi tidak 

menimbulkan dilusi atau penurunan presentase kepemilikan dari pemegang 

saham akibat bertambahnya saham yang beredar bagi pemegang saham lama. 

Likuiditas saham meningkat secara signifikan setelah pengumuman right issue. 

Peningkatan volume perdagangan saham tersebut ditemukan mempunyai 

korelasi dengan perubahan struktur kepemilikan saham, dimana right issue lebih 

diutamakan untuk tujuan konsentrasi kepemilikan daripada perluasan 

kepemilikan (Kothare, 1997 dalam Susanto, 2002) 

Penelitian terdahulu tentang right issue terhadap reaksi pasar 

menunjukan adanya hasil yang beragam. Salah satunya adalah pengumuman 

right issue tidak berpengaruh terhadap harga saham dan tingkat keuntungan 

saham, akan tetapi berpengaruh negatif terhadap likuiditas saham yang 

menyebabkan likuiditasnya menurun (Heri Siswanto dan Muqodim dalam 

Kurniawan, 2006). Sedangkan penelitian lain menyimpulkan, tidak terdapat 

perubahan atau perbedaan abnormal return dan aktivitas volume perdagangan 

saham sebelum dan sesudah right issue yang cukup berarti (Arif Budiarto dan 

Zaki Baridwan, 1999) 

Perusahaan mengalami berbagai kondisi yaitu pertumbuhan dan 

perkembangan secara dinamis, dalam rangka tumbuh dan berkembang suatu 

perusahaan bisa melakukan ekspansi dengan melalui pertumbuhan dari dalam 



 
 

perusahaan atau internal dan pertumbuhan dari luar perusahaan atau eksternal. 

Pertumbuhan internal adalah ekspansi yang dilakukan dengan membangun 

bisnis atau unit baru dari awal. Sedangkan pertumbuhan eksternal adalah 

ekspansi yang dilakukan dengan membeli perusahaan yang sudah ada. Merger 

dan akuisisi adalah strategi pertumbuhan eksternal dan merupakan jalur cepat 

untuk mengakses pasar baru, produk baru tanpa harus membangun dari awal. 

Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang melebur jadi satu 

perusahaan baru. Sedangan akuisisi adalah pengambilalihan perusahaan satu 

terhadap perusahaan lain yang kemudian dijadikan anak perusahaan atau 

digabungkan menjadi satu (Agus Sartono, 2010). Ada beberapa alasan mengapa 

perusahaan melakukan transaksi merger dan akuisisi, diantaranya untuk 

diversifikasi serta perluasan usaha, dan yang kedua untuk menambah dana 

likuiditas. 

Keputusan merger dan akuisisi mempunyai pengaruh yang besar dalam 

memperbaiki kondisi perusahaan, peningkatan kinerja perusahaan, terutama 

dalam penampilan finansial perusahaan yang pasti membesar serta peningkatan 

kondisi dan posisi keuangan mengalami perubahan. Perubahan ini akan tampak 

pada laporan keuangan baik berupa laba bersih, laba per saham, ataupun 

likuiditas sahamnya, terutama bagi perusahaan public. Merger dan akuisisi juga 

dianggap dapat menciptakan sinergi, yaitu nilai keseluruhan perusahaan setelah 

merger dan akuisisi yang lebih besar daripada penjumlahan nilai masing-masing 

perusahaan sebelum merger dan akuisisi. Selain itu merger dan akuisisi dapat 



 
 

memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan antara lain peningkatan 

kemampuan dalam pemasaran, riset, skill manajerial, transfer teknologi dan 

efisiensi berupa penurunan biaya produksi (Hitt, 2002). Merger dan akuisisi 

memberi pengaruh pada return saham yang bernilai positif dan negatif walaupun 

tidak signifikan secara statistic (Sutrisno dan Sumarsih, 2004). 

Melihat berbagai penelitian yang telah dilakukan dan menghasilkan 

kesimpulan yang inkonsisten antara satu dengan lainnya, maka penulis tertarik 

untuk meneliti bagaimana pengaruh stock split, right issue, merger dan akuisisi 

terhadap likuiditas saham sebelum dan setelah dilakukan pengumuman. Dalam 

hal ini, likuiditas saham diproksikan dengan besarnya aktivitas volume 

perdagangan atau trading volume activity (TVA) saham di sekitar kejadian 

pengumuman stock split, right issue, merger  dan akuisisi yang dikemas dalam 

penelitian dengan judul,”Pengaruh Stock Splt, Right Issue, Merger dan 

Akuisisi Terhadap Likuiditas Saham Perusahaan di Bursa Efek Indonesia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa temuan yang telah disampaikan di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut ini. 

1. Apakah terdapat perubahan signifikan aktivitas volume perdagangan saham 

(TVA) sebelum dan setelah perusahaan melakukan stock split? 

2. Apakah terdapat perubahan signifikan aktivitas volume perdagangan saham 

(TVA) sebelum dan setelah perusahaan melakukan right issue? 

3. Apakah terdapat perubahan signifikan aktivitas volume perdagangan saham 

(TVA) sebelum dan setelah perusahaan melakukan merger dan akuisisi? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Untuk menguji ada tidaknya perubahan signifikan aktivitas volume perdagangan 

saham (TVA) sebelum dan setelah perusahaan melakukan stock split. 

2. Untuk menguji ada tidaknya perubahan signifikan aktivitas volume perdagangan 

saham (TVA) sebelum dan setelah perusahaan melakukan right issue. 

3. Untuk menguji ada tidaknya perubahan signifikan aktivitas volume perdagangan 

saham (TVA) sebelum dan setelah perusahaan melakukan merger dan akuisisi. 

 

 

 



 
 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak sebagai berikut. 

1. Bagi investor dan calon investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah informasi yang 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

investasi. 

2. Bagi perusahaan 

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumber informasi dan masukan 

sebagai bahan pertimbangan dalam perusahaan mengambil keputusan yang 

berhubungan dengan kebijakan stock split, right issue, merger dan akuisisi. 

3. Bagi penulis 

Untuk mengetahui lebih dalam suatu peristiwa yang berkaitan dengan saham. 

4. Bagi penelitian selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan di bidang ekonomi terutama informasi mengenai stock split atau 

pemecahan saham, right issue atau hak memesan efek terlebih dahulu 

(HMETD), merger atau penggabungan perusahaan dan akuisisi atau 

pengambilalihan perusahaan. Penelitian ini diharapkan juga dapat digunakan 

sebagai masukan, pembanding, dan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

 



 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis perbedaan atau uji beda rata-rata aktivitas volume 

perdagangan saham (TVA) sebelum dan setelah stock split, right issue, merger 

dan akuisisi di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015, diperoleh beberapa 

simpulan sebagai berikut ini. 

1. Terdapat perbedaan secara signifikan terhadap aktivitas volume 

perdagangan saham (TVA) antara sebelum dan setelah stock split. Hasil 

penelitian menunjukkan terjadi ketidakstabilan aktivitas volume 

perdagangan saham (TVA) sebelum stock split dan menunjukkan kenaikan 

aktivitas volume perdagangan saham (TVA) secara stabil setelah stock split. 

Hal ini diduga disebabkan karena investor mendapat informasi yang 

meyakinkan dari manajemen dan kepercayaan terhadap kinerja perusahaan 

yang melakukan stock split. 

2. Terdapat perbedaan secara signifikan terhadap aktivitas volume 

perdagangan saham (TVA) antara sebelum dan setelah right issue. Hasil 

penelitian menunjukkan kenaikan aktivitas volume perdagangan saham 

(TVA) setelah dilakukannya right issue. Hal ini diduga disebabkan karena 

investor mendapat informasi yang meyakinkan dari manajemen dan 

kepercayaan terhadap kinerja perusahaan yang melakukan right issue. 



 
 

3. Terdapat perbedaan secara signifikan terhadap aktivitas volume 

perdagangan saham (TVA) antara sebelum dan setelah merger dan akuisisi. 

Hasil penelitian menunjukkan terjadi penurunan aktivitas volume 

perdagangan saham (TVA) pada periode pengamatan sebelum merger dan 

akuisisi serta ketidaksabilan setelah merger dan akuisisi. Hal ini mungkin 

disebabkan karena minat para investor untuk melakukan transaksi saham 

pada perusahaan sekitaran merger dan akuisisi tidak begitu besar karena 

mereka masih meragukan kinerja perusahaan dan informasi dari manajemen 

yang melakukan merger dan akuisisi. 

B. Saran 

1. Pada penelitian selanjutnya untuk likuiditas saham, tolok ukurnya dapat 

diperluas tidak hanya diukur dari aktivitas volume perdagangan saham 

(TVA) saja. Hal ini perlu untuk dilakukan karena likuiditas saham juga 

dapat diukur dari volume turn over-nya, resiko pasar (beta), maupun bid ask 

spread dan komisi broker karena besarnya komisi ikut menentukan 

likuiditas saham. 

2. Pada penelitian berikutnya sebaiknya memperpanjang periode penelitian 

agar mendapatkan jumlah sampel yang lebih banyak sehingga hasil 

penelitian akan lebih baik serta lebih memperjelas perbedaan masing-

masing variabel terhadap likuiditas saham. 

3. Dengan hasil infomasi dari penelitian ini bagi investor atau calon investor 

harus memilih saham=saham yang likuiditasnya meningkat. Peningkatan 



 
 

likuiditas dapat diketahui dari adanya peningkatan kegiatan perdagangan 

suatu saham yang berarti jumlah yang diperdagangkan semakin banyak, 

begitu juga dengan jumlah pemegang saham sehingga memperngaruhi 

likuiditas untuk semakin meningkat.  

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah jumlah sampel yang didapat 

hanya 14 perusahaan yang melakukan stock split, 17 perusahaan yang 

melakukan pengumuman right issue, dan 7 kejadian merger dan akuisisi pada 

tahun 2015 sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan dalam arti 

hasil penelitian ini belum tentu berlaku umum atau sembarang waktu. 
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