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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada dasarnya pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai 

instrument keuangan jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik dalam bentuk 

utang maupun modal sendiri (Darmadji, 2001). Pasar modal bertindak sebagai 

penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah 

melalui perdagangan instrument keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, 

dan lainnya. Dengan membeli saham para pemodal berharap untuk menerima 

dividen/pembagian laba tiap tahunnya dan keuntungan (capital gain) pada saat 

sahamnya dijual kembali. Tidak banyak investor yang berusaha untuk mendapatkan 

informasi mengenai saham yang telah mereka beli dan kondisi pasar saat ini. Pasar 

modal sendiri juga memberikan banyak sekali informasi kepada investor. Salah satu 

informasinya adalah pengumuman stock split (pemecahan saham). Dengan adanya 

informasi tersebut dapat membuat investor melakukan transaksi di pasar modal, yang 

dibuktikan dengan adanya transaksi saham.   

Menurut Simatupang (2010:121), stock split  adalah pemecahan nilai nominal 

saham menjadi lebih kecil. Jumlah saham yang beredar mengalami penambahan 

sesuai dengan pemacahan nilai nominal saham tersebut. Penambahan jumlah saham 

ini diikuti dengan penyesuaian harga saham, sehingga nilai kapitalisasi perusahaan 

itu tidak berubah. 
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Salah satu fenomena yang seringkali terjadi adalah jika manajemen suatu 

perusahaan memutuskan untuk melakukan stock split, maka di pasar akan terjadi 

kenaikan harga saham perusahaan itu. Umumnya ini terjadi karena pasar berpendapat 

bahwa stock split akan menambah likuiditas saham (karena harga saham menjadi 

lebih murah dan perdagangan saham tersebut akan lebih marak), sehingga harga 

saham layak naik. 

Motivasi perusahaan melakukan stock split menurut Rohana, Jeannet, dan 

Mukhlasin (2003), terdiri dari dua teori yaitu trading range theory dan signaling 

theory. Trading Range Theory atau dikenal dengan istilah liquidity hypotheses 

menyatakan bahwa manajemen melakukan stock split didorong oleh perilaku praktisi 

pasar yang konsisten dengan anggapan bahwa dengan melakukan stock split dapat 

menjaga harga saham tidak terlalu mahal, dimana selanjutnya nilai nominal saham 

dipecah karena ada batas harga yang optimal untuk saham. Dengan adanya stock split 

akan mendorong semakin banyaknya investor yang akan membeli saham karena 

harga saham setelah stock split semakin murah. Sehingga permintaan akan 

meningkat dan merupakan hal postif bagi perusahaan dimasa yang akan datang 

dengan cara menaikkan harga saham. Dengan demikian akan terjadi abnormal return 

dan saham perusahaan menjadi lebih likuid. Signaling theory atau dikenal dengan 

information asymmetry hypotheses menyatakan stock split memberikan sinyal yang 

positif karena manajemen akan menginformasikan prospek masa depan yang baik 

dari perusahaan kepada publik yang belum mengetahuinya.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Luciana Spica Almilia dan Emanuel 

Kristijadi (2006) bahwa terjadi respon yang negatif dari pengumuman stock split 
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yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga return yang diharapkan lebih kecil 

dibandingkan dengan return yang diterima. Hal tersebut terjadi karena adanya 

kebocoran informasi pengumuman stock split dari perusahaan, sehingga 

menimbulkan sinyal yang buruk di masa yang akan datang. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Slamet Lestari dan Eko Arief Sudaryono 

(2008) bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan likuiditas saham (TVA) sebelum 

dan sesudah melakukan stock split pada perusahaan bertumbuh, besar dan kecil. 

Sedangkan pada perusahaan bertumbuh terdapat perbedaan yang signifikan likuiditas 

saham (TVA) sebelum dan sesudah stock split.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zainal Abidin Zein (2009) bahwa 

terdapat abnormal return yang signifikan pada saat stock split, artinya bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan pada abnormal return antara periode sebelum 

dan sesudah stock split. Hal ini menunjukkan bahwa stock split memiliki kandungan 

informasi kepada pasar.   

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ali Sadikin (2011) bahwa tidak terdapat 

perbedaan harga saham yang diukur dengan abnormal return sebelum dan sesudah 

stock split. Didapatkan pula hasil penelitian dimana terdapat perbedaan volume 

perdagangan saham yang diukur dengan dengan indikator trading volume activity 

sebelum dan sesudah stock split. 

Terdapat hasil yang berbeda-beda dari penelitian yang telah dilakukan. Ada 

beberapa penelitian yang mendukung teori namun ada beberapa pula yang 

bertentangan dengan teori. Seharusnya dengan adanya kebijakan stock split, pasar 

akan memberikan reaksi yang positif. Namun berdasarkan penelitian yang telah 
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dilakukan tidak selamanya pasar merespon positif. Ada yang merespon negatif 

dengan tidak menunjukkan perbedaan harga saham bila diukur menggunakan 

abnormal return.  

Berdasarkan dari penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti ingin mengetahui 

lebih jauh tentang reaksi pasar terhadap pengumuman kebijakan stock split pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).  

 

1.2 Perumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :  

1. Apakah terdapat reaksi pasar yang positif terhadap pengumuman kebijakan 

stock split pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan 

menggunakan abnormal return? 

2. Apakah terdapat perbedaan reaksi pasar terhadap pengumuman kebijakan 

stock split pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan 

menggunakan trading volume activity (TVA)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk menguji adanya reaksi pasar yang positif terhadap pengumuman 

kebijakan stock split pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

dengan menggunakan abnormal return. 
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2. Untuk menguji adanya perbedaan reaksi pasar terhadap pengumuman 

kebijakan stock split pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

dengan menggunakan trading volume activity (TVA). 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan berbagai macam manfaat. 

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diberikan melalui penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi Manajemen Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan 

tentang reaksi pasar terhadap pengumuman kebijakan stock split khususnya 

bagi perusahaan yang melakukan stock split.   

2. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi investor 

mengenai perusahaan-perusahaan yang melakukan stock split dimana akan 

berpengaruh pada peningkatan likuiditas saham perusahaan tersebut.   

3. Bagi Peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya 

jika ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini dan untuk menjelaskan 

maksud dan tujuan maka dibuatlah sistematika penulisan melalui beberapa tahapan 

yang selanjutnya dijabarkan dalam lima bab yaitu sebagai berikut : 
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BAB I : PENDAHULUAN  

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, perumusan masalah 

penelitan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini dijelaskan tentang rujukan penelitian terdahulu serta 

landasan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang 

diteliti, kerangka penelitian, dan tentang hipotesis dari penelitian ini.  

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini dibahas tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, 

identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran varibel, 

populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode 

pengumpulan data, serta teknik analisis data.   

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Pada bab ini berisikan tentang gambaran subyek penelitian, analisis 

data, analisis deskriptif, uji hipotesis dan pembahasan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dalam melakukan 

penelitian selanjutnya. 


