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ABSTRAK 

 

Stock Split adalah suatu aksi korporasi yang dilakukan  oleh perusahaan dengan 

tujuan untuk membuat perdagangan saham perusahaan menjadi lebih likuid 

dengan cara memecah jumlah lembar saham sehingga nilai nominal per lembar 

saham berkurang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan harga 

saham, bid-ask spread, likuiditas saham, abnormal return,dan trading volume 

activity sebelum dan setelah stock split. Hasil dari penelitian menunjukkan 

terdapat perubahan yang signifikan antara  bid-ask spread, likuiditas saham, dan 

trading volume activity sebelum dan sesudah stock split, namun tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan dari harga saham dan abnormal return sebelum dan 

sesudah stock split. Rata - rata harga saham, likuiditas saham, abnormal return, 

dan trading volume activity sesudah stock split menunjukkan angka yang lebih 

kecil dari pada sebelum stock split sedangkan rata- rata bid-ask spread sesudah 

stock split menunjukkan angka yang lebih besar dari pada sebelum stock split. 

 

Kata Kunci : stock split, bid-ask spread, likuiditas saham, abnormal return, 

trading volume activity 
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ANALYZE THE DIFFERENCES IN STOCK PRICES, BID-ASK 

SPREAD, STOCK LIQUIDITY, ABNORMAL RETURN AND 

TRADING VOLUME ACTIVITY BEFORE AND AFTER THE STOCK 

SPLIT  ON COMPANIES LISTED ON IDX 

 

Nurul Fauziah¹ 

 

ABSTRACT 

 

Stock split is a kind of corporate action implemented by companies in order to 

making the stock trading to be more liquid by splitting the number of shares to 

reduce the nominal value per share. This research aimed to analyze the 

differences in stock prices, bid-ask spread, stock liquidity, abnormal return and 

trading volume activity before and after the stock split. The result showed a 

significant difference between bid-ask spread, stock liquidity, and trading volume 

activity before and after stock split, but no significant difference from stock prices 

and abnormal returns before and after the stock split. Average stock prices, stock 

liquidity, abnormal return, and trading volume activity after stock split show 

smaller numbers than before stock split whereas the average bid-ask spread after 

stock split shows bigger numbers than before stock split 
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