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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pembahasan pada penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian 

sebelumnya. Berikut ini akan dijelaskan beberapa penelitian terdahulu beserta 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang : 

1) Khomsiyah dan Sulistyo (2001) 

Penelitian ini berjudul “Faktor Tingkat Kemahalan Harga Saham, Kinerja 

Keuangan Perusahaan Dan Keputusan Pemecahan Saham (Stock Splits) : 

Aplikasi Analisis Diskriminan”. Penelitian ini secara keseluruhan bertujuan 

untuk mengetahui apakah faktor-faktor kinerja perusahaan dan tingkat 

kemahalan harga saham merupakan faktor yang membedakan antara 

perusahaan yang melakukan pemecahan saham dengan yang tidak melakukan 

pemecahan saham. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

pertumbuhan laba, earning per share, price to book value, dan price earning 

ratio. 

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis 

diskriminan untuk menguji apakah faktor kinerja keuangan dan tingkat 

kemahalan harga saham merupakan faktor yang membedakan keputusan 

pemecahan saham. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa EPS merupakan 

faktor pembeda keputusan pemecahan saham, namun tidak berhasil
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menunjukkan bahwa pertumbuhan laba merupakan faktor pembeda keputusan 

pemecahan saham. Berdasarkan PER yang merupakan variabel yang 

membedakan dua kelompok perusahaan yang melakukan pemecahan saham 

dan perusahaan yang tidak melakukan pemecahan saham, namun tidak 

berhasil menunjukkan bahwa pada variabel PBV merupakan variabel yang 

membedakan dua kelompok perusahaan yang melakukan pemecahan saham 

dan perusahaan yang tidak melakukan pemecahan saham. 

2) Soelistijono Boedhi dan Princess Diana (2011) 

Penelitian ini berjudul “Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Sebelum 

Dan Sesudah Stock Split Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia“. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melakukan stock 

split pada tahun 2006, dengan variabel-variabel yang digunakan yaitu ROE, 

EPS, Invested Capital Turnover (ICT), Equity Turnover, Debt/ Equity Ratio 

(DER). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan 

sesudah dilakukan stock split menjadi menurun  atau lebih buruk dari pada 

sebelum dilakukan stock split yang diukur dari segi kinerja secara 

menyeluruh dan profitabilitas, jadi hasil penelitian dari pengujian rasio 

keuangan ROE dan EPS tidak berhasil mendukung signalling theory. Tetapi 

dari rasio keuangan ICT dan ET mengalami peningkatan sesudah perusahaan 

melakukan stock split yang diukur dari segi pemanfaatan investasi, artinya 

sock split dapat memberikan sinyal positif mengenai prospek masa depan 
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yang baik dari perusahaan. Dari rasio keuangan DER mengalami peningkatan 

sesudah perusahaan melakukan stock split, artinya kinerja keuangan 

perusahaan sesudah stock split menjadi turun dari sebelumnya yang diukur 

dari segi pengujian kondisi awal. 

3) Marwata (2001) 

Penelitian ini berjudul “Kinerja Keuangan, Harga Saham dan Pemecahan 

Saham”. Dalam penelitian ini, peneliti menguji perbedaan kinerja dan tingkat 

kemahalan harga saham antara perusahaan yang melakukan pemecahan 

saham dengan yang tidak melakukan pemecahan saham dengan 

menggunakan Uji Independent Sample t-Test dan Paired Sample t-Test. 

Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan pemecahan 

saham yang diukur dengan laba bersih maupun laba per lembar saham (EPS) 

tidak lebih tinggi dibanding perusahaan yang tidak melakukan pemecahan 

saham. Sedangkan ditinjau dari tingkat kemahalan harga saham, rasio harga 

terhadap nilai buku perusahaan (price to book value) yang melakukan 

pemecahan saham lebih tinggi dibanding dengan perusahaan yang tidak 

melakukannnya. Namun untuk PER tidak ada perbedaan yang signifikan 

tetapi terbukti ada peningkatan laba untuk beberapa tahun sebelum 

pemecahan saham dilakukan. 

4) Anuragabudhi Ika dan Anna Purwaningsih (2008) 

Penelitian ini berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum 

Dan Setelah Stock Split : Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta“. Adapun sampel yang digunakan dalam 
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penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang melakukan aktivitas stock 

split periode tahun 2001-2005, yang tidak melakukan pengumuman lain 

selain stock split pada periode jendela. Dan variabelnya meliputi rasio 

likuiditas (current ratio), rasio solvabilitas (leverage ratio), rasio 

profitabilitas (return on assets dan net profit margin), dan rasio aktivitas 

(total asset turnover). 

Hasil penelitian ini adalah hasil pengujian dengan menggunakan paired 

sample t-test menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada 

kinerja keuangan perusahaan antara sebelum dan setelah stock split yang 

diukur dengan menggunakan current ratio, leverage ratio, ROA, dan total 

asset turnover. Sedangkan pada rasio net profit margin terdapat perbedaan 

yang signifikan antara sebelum dan setelah stock split. 

5) Muazaroh dan Iramani (2006) 

Penelitian ini berjudul “Analisis Kinerja Keuangan, Kemahalan Saham 

Dan Likuiditas Pada Pemecahan Saham”. Dalam penelitian ini mencoba 

melihat kinerja laba, kemahalan saham dan likuiditas pada kasus pemecahan 

saham di BEJ pada industri Property dan Real Estate. Pemilihan industri 

property dan real estate didasarkan pada paling banyaknya fenomena 

pemecahan saham pada industri ini. Adapun yang menjadi variabel dalam 

penelitian ini meliputi untuk menguji ada tidaknya reaksi harga saham 

terhadap pengumuman saham digunakan variabel abnormal return saham 

(yaitu selisih antara abnormal return aktual dengan return yang diharapkan), 

untuk pengujian signaling theory variabel yang digunakan terdiri dari kinerja 
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keuangan (yaitu menggunakan proksi EAT dan EPS) dan pertumbuhan 

kinerja keuangan (yaitu menggunakan proksi gEAT dan gEPS), serta untuk 

pengujian trading range theory variabel yang akan digunakan yaitu 

kemahalan harga saham (yaitu menggunakan PBV dan PER) dan likuiditas 

saham (yaitu menggunakan proksi TVA). Pengambilan sampel dilakukan 

dengan cara purposive sampling. 

Hasil analisis data disimpulkan bahwa pengujian terhadap variabel EAT, 

gEAT, gEPS menunjukkan pada perusahaan yang melakukan pemecahan 

saham tidak lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak melakukan 

pemecahan saham. Sedangkan untuk variabel EPS menunjukkan hasil 

perusahaan yang melakukan pemecahan saham memiliki EPS lebih tinggi 

daripada perusahaan yang tidak melakukan pemecahan saham. Nilai mean 

PBV perusahaan yang melakukan pemecahan saham lebih tinggi dari 

perusahaan yang tidak melakukan pemecahan saham. Tidak terjadi 

peningkatan EPS sebelum perusahaan melakukan pemecahan saham, tetapi 

terjadi peningkatan nilai EAT sebelum melakukan pemecahan saham 

meskipun nilainya tidak signifikan. Terjadi peningkatan likuiditas saham 

yang ditunjukkan dari nilai TVA lebih besar sesudah perusahaan melakukan 

pemecahan saham namun nilainya tidak signifikan secara statistik. 
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Tabel 2.1 

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN DENGAN PENELITIAN TERDAHULU 
 

Peneliti 

(tahun) 

Judul Penelitian Sampel Variabel yang 

digunakan 

Teknik Analisis Hasil 

Khomsiyah dan 

Sulistyo (2001) 

Faktor tingkat 

kemahalan harga 

saham, kinerja 

keuangan perusahaan 

dan keputusan 

pemecahan saham 

(stock splits) : Aplikasi 

analisis diskriminan 

Perusahaan publik yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta pada tahun 1996 

dan tidak melakukan 

pengumuman lain di 

sekitar pengumuman 

pemecahan saham  

a. Pertumbuhan laba 

b. EPS 

c. PBV 

d. PER 

Analisis 

Diskriminan 

EPS merupakan faktor pembeda 

keputusan pemecahan saham, 

namun tidak berhasil 

menunjukkan bahwa 

pertumbuhan laba merupakan 

faktor pembeda keputusan 

pemecahan saham. Sedangkan 

PER yang merupakan variabel 

yang membedakan dua kelompok 

perusahaan yang melakukan 

pemecahan saham dan perusahaan 

yang tidak melakukan pemecahan 

saham, namun tidak berhasil 

menunjukkan bahwa pada 

variabel PBV merupakan variabel 

yang membedakan dua kelompok 

perusahaan yang melakukan 

pemecahan saham dan perusahaan 

yang tidak melakukan pemecahan 

saham. 

Soelistijono dan 

Princess Diana 

(2011) 

Analisis perbedaan 

kinerja keuangan 

sebelum dan sesudah 

Perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia yang 

a. ROE 

b. EPS 

c. Invested Capital 

Uji beda t-test, 

paired samples 

t-test 

Kinerja keuangan perusahaan 

sesudah dilakukan stock split 

menjadi menurun  atau lebih 



17 
 

 

stock split pada 

perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 

melakukan stock split 

pada tahun 2006  

 

Turnover (ICT) 

d. Equity Turnover 

e. Debt Equity Ratio 

(DER) 

buruk dari pada sebelum 

dilakukan stock split yang diukur 

dari segi kinerja secara 

menyeluruh dan profitabilitas, 

jadi hasil penelitian dari 

pengujian rasio keuangan ROE 

dan EPS tidak berhasil 

mendukung signalling theory. 

Tetapi dari rasio keuangan ICT 

dan ET mengalami peningkatan 

sesudah perusahaan melakukan 

stock split yang diukur dari segi 

pemanfaatan investasi, artinya 

sock split dapat memberikan 

sinyal positif mengenai prospek 

masa depan yang baik dari 

perusahaan. Dari rasio keuangan 

DER mengalami peningkatan 

sesudah perusahaan melakukan 

stock split, artinya kinerja 

keuangan perusahaan sesudah 

stock split menjadi turun dari 

sebelumnya yang diukur dari segi 

pengujian kondisi awal. 
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Marwata (2001) Kinerja keuangan, 

harga saham dan 

pemecahan saham 

1. Perusahaan yang 

tercatat di BEJ per 

31 Desember 1997 

yang termasuk dalam 

kelompok industri 

dasar dan kimia 

2. Seluruh perusahaan 

yang tercatat di BEJ 

yang melakukan 

pemecahan saham 

dalam perioda Juli 

1996 sampai Juni 

1997 

a. Laba bersih 

b. EPS 

c. PBV 

d. PER 

1. Independent 

sample t-test 

2. Paired 

sample t-test 

Hasilnya menunjukkan bahwa 

perusahaan yang melakukan 

pemecahan saham yang diukur 

dengan laba bersih maupun laba 

per lembar saham (EPS) tidak 

lebih tinggi dibanding perusahaan 

yang tidak melakukan pemecahan 

saham. Sedangkan ditinjau dari 

tingkat kemahalan harga saham, 

rasio harga terhadap nilai buku 

perusahaan (price to book value) 

yang melakukan pemecahan 

saham lebih tinggi dibanding 

dengan perusahaan yang tidak 

melakukannnya. Namun untuk 

PER tidak ada perbedaan yang 

signifikan tetapi terbukti ada 

peningkatan laba untuk beberapa 

tahun sebelum pemecahan saham 

dilakukan. 

Anuragabudhi 

Ika dan Anna 

Purwaningsih 

(2008) 

 

Analisis Kinerja 

Keuangan Perusahaan 

Sebelum Dan Setelah 

Stock Split : Studi 

Empiris Pada 

Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Terdaftar Di Bursa 

Perusahaan manufaktur 

yang melakukan 

aktivitas stock split 

periode tahun 2001-

2005, yang tidak 

melakukan 

pengumuman lain selain 

stock split pada periode 

a. current ratio 

b. leverage ratio 

c. return on assets 

d. net profit margin 

e. total asset turnover 

paired sample 

t-test 

Menunjukkan tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan pada 

kinerja keuangan perusahaan 

antara sebelum dan setelah stock 

split yang diukur dengan 

menggunakan current ratio, 

leverage ratio, ROA, dan total 

asset turnover. Sedangkan pada 
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Efek Jakarta jendela rasio net profit margin terdapat 

perbedaan yang signifikan antara 

sebelum dan setelah stock split. 

Muazaroh dan 

Iramani (2006 

Analisis Kinerja 

Keuangan, Kemahalan 

Saham Dan Likuiditas 

Pada Pemecahan 

Saham 

Perusahaan yang 

terdaftar di BEJ tahun 

1997 dan berada pada 

industri real estate 

a. abnormal return 

b. EAT 

c. EPS 

d. gEAT 

e. gEPS 

f. PER 

g. PBV 

h. TVA 

1. One sample t-

test 

2. Independent 

sample t-test 

3. Paired 

sample t-test 

Hasil analisis data disimpulkan 

bahwa pengujian terhadap 

variabel EAT, gEAT, gEPS 

menunjukkan pada perusahaan 

yang melakukan pemecahan 

saham tidak lebih tinggi daripada 

perusahaan yang tidak melakukan 

pemecahan saham. Sedangkan 

untuk variabel EPS menunjukkan 

hasil perusahaan yang melakukan 

pemecahan saham memiliki EPS 

lebih tinggi daripada perusahaan 

yang tidak melakukan pemecahan 

saham. Nilai mean PBV 

perusahaan yang melakukan 

pemecahan saham lebih tinggi 

dari perusahaan yang tidak 

melakukan pemecahan saham. 

Tidak terjadi peningkatan EPS 

sebelum perusahaan melakukan 

pemecahan saham, tetapi terjadi 

peningkatan nilai EAT sebelum 

melakukan pemecahan saham 

meskipun nilainya tidak 

signifikan. Terjadi peningkatan 
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likuiditas saham yang 

ditunjukkan dari nilai TVA lebih 

besar sesudah perusahaan 

melakukan pemecahan saham 

namun nilainya tidak signifikan 

secara statistik. 

Peneliti Tingkat kemahalan 

harga saham dan 

kinerja keuangan 

perusahaan sebagai 

faktor pembeda 

keputusan stock split 

pada perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 

Perusahaan publik yang 

melakukan stock split 

yang tergabung dalam 

berbagai jenis industri 

dan perusahaan publik 

yang tidak melakukan 

stock split sebagai 

pembandingnya. 

a. PER 

b. PBV 

c. ROA 

d. DER 

e. Current ratio 

f. Total assets turnover 

 

1. Analisis 

Diskriminan 

2. Uji beda 

Independent 

sample t-test 

 

 

Sumber : Jurnal-jurnal yang dipublikasikan 
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2.2 Landasan Teori 

Pada sub bab ini akan diuraikan teori-teori pendukung yang nantinya 

digunakan sebagai dasar dalam menyusun kerangka pemikiran maupun 

merumuskan hipotesis. 

2.2.1 Pengertian harga saham dan jenis-jenis harga saham 

Pengertian harga saham adalah nilai dari suatu penyertaan atau kepemilikan 

seseorang dalam suatu perusahaan. Dalam pasar modal terdapat beberapa jenis 

harga saham. Adapun jenis-jenis harga saham diantaranya : 

1. Harga Nominal 

Merupakan nilai yang ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar 

saham yang dikeluarkannya. Besarnya harga nominal sebenarnya tergantung 

dari keinginan emiten. Emiten bebas menetapkan harga pasar lembar 

sahamnya. Harga nominal tercantum dalam lembar saham tersebut. 

2. Harga Perdana 

Merupakan harga sebelum saham tersebut dibatalkan di bursa efek. 

Besarnya harga perdana ini tergantung dari persetujuan antara penerbit 

saham (emiten) dan penjamin emisi (underwriter). Pada umumnya untuk 

menentukan harga pasar ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan 

antara lain goodwill, kondisi pasar dan prospek perusahaan. 

3. Harga Pasar 

Merupakan harga jual dari investor yang satu dengan yang lain. Harga ini 

benar-benar mewakili harga pasar perusahaan penerbitnya, karena kecil 
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sekali kemungkinan terjadi negosiasi antara investor dengan perusahaan 

penerbit. Harga yang diterbitkan setiap hari adalah harga pasar ini. 

4. Harga Pembukaan 

Merupakan harga yang diminta oleh penjual dari pembeli pada saat jam 

bursa dibuka. Bisa saja terjadi pada saat dimulainya hari bursa itu terjadi 

transaksi atas suatu saham, dan harga sesuai dengan yang diminta oleh 

penjual dan pembeli. Dengan demikian harga pembukaan menjadi harga 

pasar pada saat terjadi transaksi. 

5. Harga Penutupan 

Merupakan harga yang diminta penjual dan pembeli pada saat akhir bursa. 

Harga penutupan telah menjadi harga pasar, namun harga pasar inti tetap 

menjadi harga penutupan pada harga bursa tersebut. 

6. Harga Tertinggi 

Dalam satu hari transaksi atas suatu saham tidak hanya sekali atau dua kali 

terjadi, tetapi bisa berkali-kali terjadi dalam satu hari dan mungkin tidak 

terjadi harga yang sama. Dari harga-harga yang terjadi tersebut, tentu ada 

harga yang paling tinggi dihari bursa itulah yang disebut harga tertinggi. 

7. Harga Terendah 

Merupakan harga yang paling rendah terjadi saat transaksi jual beli saham 

pada suatu hari bursa. Penggunaannya sama dengan harga tertinggi bisa 

untuk mendeteksi transaksi harian, bulanan, atau tahunan. 
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8. Harga Rata-rata 

Merupakan rata-rata dari harga tertinggi dan harga terendah. Harga ini bisa 

dicatat harian, bulanan, dan tahunan. 

Analisis saham bertujuan untuk menaksir nilai intrinsik suatu saham dan 

kemudian membandingkan dengan harga pasar saat ini (current market price) 

saham tersebut. Pedeoman yang digunakan untuk menilai harga saham adalah : 

1. Bila nilai intrinsik ˃ harga pasar saat ini, maka saham tersebut dinilai 

undervalued, dan karena itu seharusnya dibeli atau ditahan apabila saham 

tersebut telah dimiliki. 

2. Bila intrinsik ˂ harga pasar saat ini, maka saham tersebut dinilai overvalued, 

dan karena itu seharusnya dijual. 

3. Bila intrinsik = harga pasar saat ini, maka saham tersebut dijual dinilai wajar 

harganya dan berbeda dalam kondisi seimbang. 

2.2.2 Kemahalan harga saham 

Kemahalan harga saham merupakan salah satu alasan bagi perusahaan untuk 

melakukan stock split. Hal tersebut dapat dipahami karena apabila harga pasar 

saham dinilai terlalu mahal maka akan menjadi tidak menarik bagi investor, dan 

akhirnya saham menjadi tidak likuid. Menurut Copeland (1979) seperti yang 

dikutip oleh Marwata (2001), menemukan bahwa dalam trading range theory 

dijelaskan bahwa alasan perusahaan melakukan pemecahan saham berkaitan 

dengan likuiditas perdagangan saham adalah “optimal range” dimana harga 

saham digeser pada rentang yang lebih rendah. Dalam penelitian ini, untuk 
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mengukur tingkat kemahalan harga saham diukur dengan menggunakan price 

earning ratio dan price to book ratio. 

A. Price Earning Ratio 

Price earning ratio (PER) merupakan indikator yang dapat dipergunakan 

untuk menentukan apakah harga saham tertentu dinilai terlalu tinggi (overprice) 

atau terlalu rendah (underprice). Price earning ratio yang tinggi akan 

menyebabkan harga saham yang tinggi, begitu pula sebaliknya price earning ratio 

yang rendah akan menyebabkan harga saham juga menjadi rendah.  

Price earning ratio merupakan rasio yang membandingkan antara harga 

saham (yang diperoleh dari pasar modal) dengan laba per lembar saham yang 

diperoleh pemilik perusahaan. Menurut Tandelilin (2010) informasi PER 

mengindikasikan besarnya rupiah yang harus dibayarkan investor untuk 

memperoleh satu rupiah earning perusahaan, sehingga nilai PER ini 

mencerminkan “image” investor saham terhadap perusahaan tersebut. Di samping 

itu, PER juga merupakan ukuran harga relatif dari sebuah saham perusahaan. PER 

menggambarkan apresiasi pasar terhadap kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Bagi pemodal, semakin kecil PER suatu saham maka akan 

semakin bagus, karena saham tersebut termasuk murah.  

Untuk mengukur tingkat kemahalan harga saham yang efektif yaitu dengan 

membandingkan antara rata-rata PER perusahaan yang melakukan stock split 

dengan rata-rata PER perusahaan yang tidak melakukan stock split. Apabila rata-

rata PER perusahaan yang melakukan stock split lebih tinggi dari rata-rata PER 

perusahaan yang tidak melakukan stock split, maka hal itu berarti harga saham 
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perusahaan yang melakukan stock split lebih mahal dari pada harga saham 

perusahaan yang tidak melakukan stock split. PER dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus (Abdul Halim, 2003) : 

    
                 

                 
....................(rumus 1) 

B. Price to Book Value 

Price to book value (PBV) merupakan rasio harga pasar saham terhadap nilai 

buku yang memberikan indikasi lain tentang bagaimana investor memandang 

perusahaan. Price to book value menggambarkan seberapa pasar menghargai nilai 

buku saham suatu perusahaan. Mengukur price to book value yang efektif yaitu 

dengan  membandingkan antara PBV perusahaan yang melakukan stock split 

dengan PBV perusahaan yang tidak melakukan stock split. Dengan demikian 

maka akan dapat diketahui apakah harga saham tersebut overprice atau tidak.  

Semakin tinggi rasio ini berarti pasar percaya akan prospek perusahaan 

tersebut. Price to book value saham merupakan jumlah rupiah kekayaan (aktiva) 

bersih yang tercermin dalam satu lembar saham yang dapat ditentukan dengan 

cara sebagai berikut (Tjiptono dan Hendy, 2001) : 

    
                 

                           
....................(rumus 2) 

2.2.3  Kinerja keuangan perusahaan 

Kinerja perusahaan merupakan salah satu indikator yang penting (tidak hanya 

bagi perusahaan tetapi juga bagi para investor) yang harus dicapai oleh setiap 

perusahaan, hal ini karena kinerja merupakan cerminan kemampuan manajemen 

perusahaan dalam mengelolah dan mengalokasikan modalnya. Pengukuran kinerja 

perusahaan dapat dilihat dari sudut pandang finansial yang tercermin dari 
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informasi laporan keuangan seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas, 

maupun sudut pandang nonfinansial seperti kepuasan pelanggan, inovasi dalam 

produksi dan pengembangan perusahaan. 

Kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat 

mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba yang 

diharapkan (Sucipto, 2003). Kinerja keuangan merupakan alat yang digunakan 

sebagai kesatuan dari hasil pengukuran yang digunakan sebagai evaluasi masa 

lalu dan prospek kedepan hasil kinerja perusahaan dalam kurun waktu tertentu. 

Secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja perusahaan masa lalu 

dan masa mendatang akan diperlukan oleh pihak manajemen dalam hal penentuan 

perencanaan atau dasar yang kuat dalam mengambil keputusan. 

Menurut Copeland (1979) seperti yang dikutip oleh Marwata (2001), dalam 

peristiwa pemecahan saham, stock split memerlukan biaya oleh karena itu hanya 

perusahaan yang mempunyai prospek bagus saja yang mampu melakukannya. 

Dalam penelitian ini, untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan 

menggunakan rasio-rasio keuangan seperti rasio profitabilitas (return on assets), 

rasio hutang (debt to equity ratio), rasio likuiditas (current ratio), rasio aktivitas 

(total asstes turnover). 

A. Return On Assets 

Rasio ini dipergunakan untuk mengukur seberapa besar laba bersih yang 

dapat diperoleh dari seluruh kekayaan (aktiva) yang dimiliki perusahaan. Return 

on assets (ROA) merupakan perbandingan antara laba bersih bersih setelah pajak 

dengan total aktiva. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang 
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dipergunakan untuk beroperasi mampu memberikan laba bagi perusahaan, 

sebaliknya apabila ROA negatif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang 

dipergunakan perusahaan mendapatkan kerugian. Semakin besar perusahaan 

menghasilkan laba, maka secara teoritis kinerja perusahaan meningkat sehingga 

harga saham akan ikut meningkat. Untuk menghitung ROA dapat dipergunakan 

rumus sebagai berikut (Mamduh dan Halim, 2009) : 

    
                         

            
....................(rumus 3) 

B. Debt to Equity Ratio 

Debt to equity ratio (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai 

utang dengan ekuitas (Kasmir, 2010). Rasio ini untuk mengetahui jumlah dana 

yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata 

lain rasio ini untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk 

jaminan utang. Untuk mencari rasio ini dengan cara membandingkan antara 

seluruh utang, termsuk utang lancar dengan seluruh ekuitas yaitu sebagai berikut 

(Kasmir, 2010) : 

    
      

       
....................(rumus 4) 

C. Current Ratio 

Rasio lancar (cuurent ratio) merupakan rasio yang paling umum digunakan 

untuk menaksir risiko hutang. Current ratio mengukur kemampuan perusahaan 

memenuhi hutang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya 

(aktiva yang akan berubah menjadi kas dalm waktu satu tahun) atau satu siklus 

bisnis (Mamduh dan Halim, 2009). 
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Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa semakin besar ketersediaan 

aktiva lancar yang dapat dipergunakan untuk membayar hutang lancarnya dan 

menunjukkan semakin tinggi tingkat likuiditas, artinya semakin baik kinerja 

keuangan perusahaan. Untuk menghitung besarnya rasio ini digunaka rumus 

sebagai berikut (Mamduh dan Halim, 2009) : 

              
             

             
....................(rumus 5) 

D. Total Assets Turnover 

Total assets turnover mengukur seberapa efisiensi sebuah perusahaan dalam 

memakai aktivanya untuk menghasilkan penjualan. Ratio ini ditentukan dengan 

membagi penjualan bersih (net sales) dengan aktivanya selama periode tertentu. 

Total assets turnover dapat dipergunakan untuk mengetahui hubungan antara 

penjualan bersih yang diperoleh dengan aktiva yang dipergunakannya. Sehingga 

semakin kecil rasio ini menunjukkan perusahaan lebih efisien dalam mengolah 

aktivanya untuk menghasilkan penjualan. Untuk menghitung besarnya rasio ini 

digunaka rumus sebagai berikut (Mamduh dan Halim, 2009) : 

                      
         

          
....................(rumus 6) 

2.2.4 Pemecahan saham (stock split) 

Menurut kamus istilah keuangan dan investasi, pemecahan saham atau biasa 

disebut dengan stock split merupakan penambahan jumlah saham yang beredar 

dari suatu perusahaan tanpa penambahan apapun dalam ekuitas pemegang saham. 

Pemecahan saham adalah pemecahan jumlah lembar saham menjadi jumlah 

lembar yang lebih banyak dengan menggunakan nilai nominal yang lebih rendah 

per lembarnya secara proposional (Abdul Halim, 2003). 
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 Perlu untuk diketahui bahwa stock split hanya mengakibatkan penambahan 

jumlah lembar saham, tetapi tidak mengubah jumlah modal ditempatkan dan 

modal disetor ( paid in capital ), sehingga ada yang berpendapat bahwa stock split 

hanya merupakan corporate action yang sifatnya adalah kosmetik dan 

administratif yaitu upaya memoles saham agar tampak lebih menarik di mata 

investor, dimana tindakan ini hanya menyebabkan perubahan akuntansi lewat 

pengurangan nilai par tetapi tidak mengubah jumlah modal di neraca sehingga 

tidak mengubah kekayaan perusahaan (Sukardi, 2000 dalam Alzeta, 2008). 

 Dengan tindakan stock split menimbulkan efek fatamorgana dimana investor 

seolah-olah menjadi lebih makmur karena memegang lembar saham dalam jumlah 

yang lebih banyak, padahal penambahan lembar saham yang dimiliki juga 

dibarengi dengan penurunan nilai per lembar saham (Marwata, 2001). Dari sini 

dapat disimpulkan bahwa sebenarnya stock split tidak memiliki nilai ekonomis.  

 Menurut Ewijaya dan Indriantoro (1999), pemecahan saham biasanya 

dilakukan pada saat harga saham dinilai terlalu tinggi, sehingga akan mengurangi 

kemampuan investor untuk membelinya. Pada dasarnya ada dua jenis pemecahan 

saham yang dapat dilakukan yaitu : 

a. Pemecahan naik (split up) 

Pemecahan saham naik adalah penurunan nilai nominal per lembar saham 

yang mengakibatkan bertambahnya jumlah saham yang beredar. 

b.  Pemecahan saham turun (split down) 

Pemecahan saham turun adalah peningkatan nilai nominal per lembar saham 

yang beredar. 
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Motif utama perusahaan melakukan stock split  adalah untuk meningkatkan 

likuiditas saham, sehingga distribusi saham menjadi lebih luas (Copeland, 1979). 

Adapun tujuan perusahaan melakukan stock split adalah agar tingkat perdagangan 

berada dalam kondisi yang lebih baik sehingga dapat menambah daya tarik 

investor dan meningkatkan likuiditas perdagangan. Dengan demikian aktivitas 

pemecahan saham dapat mempengaruhi pasar dalam bentuk keuntungan bagi 

pemegang saham, perubahan risiko saham, tingkat likuiditaas, dan sinyal yang 

diberikan pada pasar. 

Stock split memiliki karakteristik sebagai berikut (Cahyaning 2005 dalam 

Khasanah 2007) : 

1. Nilai pasar saham menjadi berkurang 

2. Tidak terdapat perubahan nilai kapitalisasi 

3. Proporsi kepemilikan saham tidak mengalami perubahan 

4. Terdapat penurunan pada nilai buku perusahaan, earning per share, dan 

harga pasar per saham 

5. Terjadi pencapaian optimal trading range untuk harga pasar per saham 

Stock split dilakukan perusahaan karena diharapkan dapat memberikan 

beberapa manfaat (Kurniatiwati, 2003) diantaranya adalah : 

1. Harga saham yang rendah setelah pemecahan saham akan meningkatkan 

daya tarik investor untuk membeli sejumlah saham yang lebih besar 

sehingga dapat mengubah investor odd lot yaitu investor yang membeli 

saham dibawah 500 lembar saham (l lot) menjadi investor round lot yaitu 

investor yang membeli saham minimal 500 lembar. 
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2. Meningkatkan daya tarik investor kecil untuk melakukan investasi. 

3. Meningkatkan jumlah pemegang saham sehingga pasar menjadi lebih likuid. 

4. Sinyal yang positif bagi pasar, bahwa kinerja manajemen perusahaan bagus 

dan memiliki prospek yang baik. 

2.2.5 Teori-teori yang mendasari stock split 

Terdapat dua teori utama dalam pemecahan saham yaitu, signaling theory dan 

trading range theory (Marwata, 2001). Hal tersebut dikuatkan oleh Mason Helen, 

dan Shelor dalam Rohana, Jeannet, dan Mukhlasin (2003) yang menyatakan 

bahwa secara teoritis, motivasi yang melatarbelakangi perusahaan melakukan 

pemecahan saham terdapat dalam signalling theory dan trading range theory. 

A.  Signaling Theory 

Signaling theory menyatakan bahwa pengumuman pemecahan saham 

dianggap sinyal yang positif karena manajer perusahaan akan menyampaikan 

prospek masa depan yang baik dari perusahaan kepada publik yang belum 

mengetahuinya (Ikenberry et al, 1996). Alasan sinyal ini didukung dengan 

kenyataannya bahwa perusahaan yang melakukan stock split merupakan 

perusahaan yang mempunyai kinerja yang baik. Jika pasar bereaksi pada waktu 

pengumuman pemecahan saham, bukan berarti bahwa pasar bereaksi karena 

informasi pemecahan saham tersebut yang tidak memiliki nilai ekonomis, tetapi 

bereaksi karena mengetahui prospek perusahaan di masa depan yang disinyalkan 

melalui pemecahan saham. Supaya suatu sinyal dianggap valid dan dapat 

dipercaya oleh pasar, maka tidak semua perusahaan dapat melakukannya.  
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Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Copeland (1979) seperti yang 

dikutip oleh Marwata (2001) bahwa pemecahan saham memerlukan biaya, oleh 

karena itu hanya perusahaan yang mempunyai prospek bagus saja yang mampu 

melakukannya. Dengan kata lain, perusahaan yang memiliki kinerja yang baik 

yang dapat melakukan stock split, karena untuk melakukan stock split, perusahaan 

harus menanggung semua biaya yang ditimbulkan oleh pemecahan saham 

tersebut, meskipun pemecahan saham tidak memiliki nilai ekonomis. Kebalikan 

dengan perusahaan yang memiliki kinerja kurang bagus dan tidak memiliki 

prospek baik di masa depan, tidak akan mampu menanggung biaya transaksi yang 

harus dikeluarkan pada saat melakukan stock split. Sehingga berdasarkan 

signaling theory, kinerja perusahaan merupakan faktor yang memotivasi 

perusahaan untuk melakukan keputusan pemecahan saham. 

B.  Trading Range Theory 

Trading range theory menyatakan bahwa manajemen melakukan pemecahan 

saham didorong oleh perilaku praktisi pasar yang konsisten dengan anggapan 

bahwa dengan melakukan pemecahan saham dapat menjaga harga saham tidak 

terlalu mahal, dimana saham dipecah karena ada batas harga yang optimal untuk 

saham dan untuk meningkatkan daya beli investor sehingga tetap banyak orang 

yang mau memperjual-belikannya yang pada akhirnya akan meningkatkan 

likuiditas perdagangan saham (Rohana, Jeannet, dan Mukhlasin, 2003). 

Menurut Angel dalam Khomsiyah dan Sulistiyo (2001) menyatakan bahwa 

pemecahan saham merupakan upaya manajemen untuk menata kembali harga 

saham pada rentang harga tertentu. Dengan mengarahkan harga saham pada 
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rentang tertentu, diharapkan semakin banyak partisipan pasar akan terlibat dalam 

perdagangan. Jadi menurut trading range theory, perusahaan melakukan 

pemecahan saham karena memandang bahwa harga sahamnya terlalu tinggi.  

Berdasarkan trading range theory, tingkat kemahalan harga saham 

merupakan motivasi perusahaan untuk melakukan stock split. Dengan demikian 

berdasarkan teori ini, harga saham yang terlalu tinggi menyebabkan kurang 

aktifnya perdagangan saham, dan dengan dilakukannya pemecahan saham maka 

diharapkan semakin banyak investor yang melakukan transaksi. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Dengan demikian hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan menjadi : 

Hipotesis 1 : Tingkat kemahalan harga saham perusahaan merupakan faktor 

pembeda keputusan stock split antara perusahaan yang melakukan 

dan yang tidak melakukan stock split pada perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Hipotesis 2 : Kinerja keuangan perusahaan merupakan faktor pembeda 

keputusan stock split antara perusahaan yang melakukan dan yang 

tidak melakukan stock split pada perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

Hipotesis 3 : Terdapat perbedaan tingkat kemahalan harga saham perusahaan 

yang melakukan stock split dengan perusahaan yang tidak 

melakukan stock split pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

Hipotesis 4 : Terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan yang melakukan 

stock split dengan perusahaan yang tidak melakukan stock split 

pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 




