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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan 

ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka 

berdua telah mendidik aku waktu kecil”. (QS. Al Isra: 24). 

“Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan 

memudahkan menuju syurga, sesungguhnya para malaikat menaungkan sayap 

sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu karena senang terhadap apa yang 

diperbuat” (HR. MUSLIM) 

Skripsi ini saya persembahkan untuk : 

 Kedua orang tua saya, Bapak Sutoyo dan Ibu Jatminah yang senantiasa 

selalu mendoakan saya, memberikan semangat, dan selalu bangga 

terhadap saya 

 keluarga tercinta saya serta saudara saya Mas Budi, kakak ipar saya Mbak 

Isti Khomah, keponakan-keponakan tersayang saya kak Dhanif dan dek 

jihan yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk 

menyelesaikan jenjang S1 saya 

 sahabat-sahabat tercinta saya yang sangat banyak menolong dan 

memberikan semangat kepada saya selama ini 
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INTISARI 

 

Aksi pemecahan nilai nominal (Stock Split) yang dilakukan emiten Bursa 

Efek Indonesia merupakan aksi korporasi yang merupakan kejadian yang menarik 

serta membingungkan dan dijadikan bahan perdebatan diantara para pengamat 

pasar modal. Banyak yang mengatakan bahwa fenomena Stock Split adalah salah 

satu fenomena yang positif karena bisa meningkatkan likuiditas saham emiten 

tersebut dan pelaku pasar atau para investor tentunya akan menyambut baik 

fenomena Stock Split ini jadi tidak heran jika banyak emiten tertarik untuk 

melakukan aksi korporasi ini. Namun apabila emiten tidak mempunyai prospek 

atau fundamental yang menarik bagi para investor maka volume perdagangan 

saham tersebut tidak akan terpengaruh banyak atau efeknya hanya sementara 

setelah emiten melakukan keputusan Stock Split. Untuk itu tujuan dari penelitian 

ini yaitu bagaimana untuk menganalisa faktor-faktor dalam perilaku Stock Split di 

Indonesia.  

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Earnning per Share 

(EPS), Likuiditas dan Return Saham. Sedangkan variabel dependennya adalah 

Stock Split. Penelitian ini menggunakan data perusahaan manufaktur yang tercatat 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018. Jumlah populasi pada 

penelitian ini terdapat 156 perusahaan, sedangkan metode pengambilan sampel 

pada penelitian ini menggunakan purposive sampling sehingga diperoleh 21 

perusahaan yang memenuhi kriteria. Maka sampel penelitian ini sebanyak 63 data 

dalam 3 tahun pengamatan. Teknik analisis yang digunakan penelitian ini adalah 

menggunakan program SPSS versi 26.0.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Likuiditas dan Return Saham 

berpengaruh terhadap Stock Split. Sedangkan Earnning per Share (EPS) tidak 

berpengaruh terhadap Stock Split. Selain itu Earnning per Share (EPS) tidak 

berpengaruh terhadap Return Saham, namun Likuiditas dan Stock Split  

berpengaruh terhadap Return Saham.  
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