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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

2.1.1 Ali Sadikin (2011)  

 Penelitian yang dilakukan Ali Sadikin berjudul Analisis Abnormal Return 

Saham dan Volume Perdagangan Saham, Sebelum dan Sesudah Peristiwa 

Pemecahan Saham. Dalam penelitian ini menggunakan alat uji normalitas dengan 

uji Kolmogrov Smirnov yang bertujuan untuk menguji apakah abnormal return 

dan trading volume activity sebelum dan sesudah pemecahan saham berasal dari 

populasi yang telah berdistribusi normal. Sedangkan uji parametric paired t-test 

digunakan untuk pengujian hipotesa secara partial yang menunjukkan peran 

variabel dependen secara individu terhadap stock split. 

 Kesimpulan dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa stock split 

tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham namun berpengaruh signifikan 

terhadap trading volume activity. 

 Adapun persamaannya dengan penelitian ini adalah pada variabel 

independennya yaitu pemecahan saham (stock split), dan variabel dependennya 

adalah retrun saham dan volume perdagangan saham. Sedangkan perbedaannya 

adalah pada periode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah periode  

2007 sampai dengan 2010. 

 

 



10 

 

 

 

2.1.2 Pantisa Pavabutr dan Kulpatra Sirodom (2008) 

 Penelitian yang dilakukan oleh Pantisa Pavabutr dan Kulpatra Sirodom ini 

berjudul The Impact of Stock Splits on Price and Liquidity on the Stock Exchange 

of Thailand. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah uji normalitas dengan 

Wilcoxon Signed Rank Test selanjutnya dengan uji regresi untuk menentukan 

pengaruh stock split terhadap harga saham dan likuiditas. 

 Kesimpulan dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa harga saham 

dan likuiditas saham pada saat sebelum dan sesudah stock split signifikansi 

sedangkan pada saat pengumuman stock split berpengaruh signifikan. Pemecahan 

saham dapat memiliki dampak positif pada harga saham melalui pengurangan 

friksi perdagangan seperti bid-ask spread.  

 Adapun persamannya dengan penelitian ini adalah pada variabel 

independen yaitu pemecahan saham (stock split) dan salah satu variabel dependen 

yang digunakan yaitu harga saham, sedangkan perbedaannya adalah pada salah  

variabel dependen yang digunakan yaitu likuiditas dan pada periode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah periode 2002 sampai 2004. 

 

2.1.3 Indah Kurniawati (2003) 

 Penelitian dilakukan oleh Indah Kurniawati ini berjudul Analisis 

Kandungan Informasi Stock Split dan Likuiditas Saham. Dalam penelitian ini 

yang digunakan adalah pengujian uji t (t test) untuk mengetahui signifikansi 

abnormal return yang ada di periode peristiwa stock split, kemudian alat uji 

statistik paired samples test untuk menguji beda rata-rata untuk sampel 

berpasangan. 
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 Kesimpulan dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa abnormal 

return pada saat sebelum dan sesudah stock split tidak signifikansi sedangkan 

pada saat pengumuman stock split berpengaruh signifikan. Hal ini menunjukkan 

bahwa informasi stock split yang dilakukan oleh perusahaan (emiten) direspon 

publik dengan baik. Sedangkan untuk likuiditas saham yang memperhitungkan 

mean dari beta, volume perdagangan dan bid ask spread terlebih dahulu 

menunjukkan hasil bahwa terdapat perbedaan mean beta yang signifikan pada saat 

sebelum dan sesudah stock split, terdapat perbedaan volume perdagangan dan bid 

ask spread tetapi tidak signifikan pada saat sebelum dan sesudah stock split.  

 Adapun persamannya dengan penelitian ini adalah pada alat uji yang 

digunakan yaitu uji beda rata-rata. Sedangkan perbedaannya adalah pada variabel 

yang digunakan baik variabel independen maupun independen serta pada periode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah periode 1994 sampai 

1997.  

 

2.1.4 Wang Sutrisno, Francisca dan Soffy (2000)  

 Penelitian yang dilakukan Wang Sutrisno et al berjudul Pengaruh Stock 

Split Terhadap Likuiditas dan Return Saham di Bursa Efek Jakarta. Penelitian ini 

menggunakan alat uji beda rata-rata terhadap masing-masing perusahaan maupun 

seluruh saham sebagai portofolio untuk mengetahui apakah likuiditas saham dan 

abnormal return secara empirical menjadi semakin meningkat atau menurun 

setelah terjadinya stock split yang diukur dari besarnya spread serta menggunakan 

alat uji regresi untuk hubungan antara harga, volume dan varians terhadap spread. 
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 Kesimpulan dari penelitian ini adalah stock split  mempengaruhi secara 

signifikan terhadap harga saham, volume perdagangan, dan persentase spread 

tetapi tidak mempengaruhi signifikan terhadap varians saham dan abnormal return 

baik ditinjau secara individual maupun sebagai portofolio. Rata- rata, harga saham 

mempunyai hubungan yang positif terhadap persentase spread baik ditinjau secara 

individual ataupun sebagai sebuah portofolio. Rata-rata, volume perdagangan 

mempunyai hubungan yang negatif terhadap persentase spread baik ditinjau 

secara individual ataupun sebagai sebuah portofolio. Rata – rata, varians saham 

mempunyai hubungan yang positif terhadap persentase spread baik ditinjau secara 

individual ataupun sebagai sebuah portofolio. 

 Adapun persamaannya dengan penelitian sekarang adalah pada variabel 

independennya yaitu pemecahan saham (stock split), sedangkan perbedaannya 

adalah pada  variabel dependennya yang digunakan dalam penelitian tersebut 

adalah variabel likuiditas dan return saham. 
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Tabel 2.1 

Rangkuman Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti Var. Dependent 
Var. 

Independen 
Hasil 

1.  
Ali Sadikin 

1. Abnormal 

Return Saham 

2. Volume 

Perdagangan 

Saham 

Stock 

Split 

a. stock split tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham 

namun berpengaruh 

signifikan terhadap 

trading volume activity. 

2.  

 

Pantisa 

Pavabutr dan 

Kulpatra 

Sirodom 

 

1. Harga Saham 

2. Likuiditas 

saham 

Stock 

Split 

 

a. abnormal return pada saat 

sebelum dan sesudah 

stock split tidak 

signifikansi sedangkan 

pada saat pengumuman 

stock split berpengaruh 

signifikan. 

3. Indah 

Kurniawati 

1. Harga Saham : 

a.Abnormal 

return 

2. Likuiditas 

Saham : 

a. Resiko 

Sistematis 

(beta) 

b. Bid Ask Spread 

c. Volume 

Perdagangan 

Saham 

Stock 

Split 

a. abnormal return pada saat 

sebelum dan sesudah stock 

split tidak signifikansi 

sedangkan pada saat 

pengumuman stock split 

berpengaruh signifikan. 

b. terdapat perbedaan mean 

beta yang signifikan pada saat 

sebelum dan sesudah stock 

split, terdapat perbedaan 

volume perdagangan dan bid 

ask spread tetapi tidak 

signifikan pada saat sebelum 

dan sesudah stock split. 

4. Wang Sutrisno 

et al 

1. Likuiditas  

2. Return Saham 

Stock 

Split 

a. Stock split  

mempengaruhi secara 

signifikan terhadap harga 

saham, volume perdagangan, 

dan persentase spread tetapi 

tidak mempengaruhi 

signifikan terhadap varians 

saham dan abnormal return 

baik ditinjau secara individual 

maupun sebagai portofolio. 

Sumber : Hasil olahan 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Investasi 

Tandellin (2010 : 2) dalam bukunya Portofolio dan Investasi, investasi 

merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang 

dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa 

datang. Umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada financial 

assets dan investasi pada real assets (Halim, 2005). Investasi pada financial assets 

dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, commercial paper, 

surat berharga pasar uang, dan lainnya. Sedangkan investasi pada real estate 

diwujudkan dalam bentuk pembelian asset produktif, pendirian pabrik, 

pembukaan pertambangan, dan lainnya. 

 

2.2.2 Saham 

Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen 

finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan (Darmadji, 

dan Fakhruddin, 2001) Dengan menerbitkan saham, memungkinkan perusahaan-

perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk 'menjual' 

kepentingan dalam bisnis saham (efek ekuitas) dengan imbalan uang tunai. Ini 

adalah metode utama untuk meningkatkan modal bisnis selain menerbitkan 

obligasi. Saham dijual melalui pasar primer (primary market) atau pasar sekunder. 

Ada beberapa tipe dari saham, termasuk saham biasa (common stock) dan 

saham preferen (preferred stock). Saham preferen biasanya disebut sebagai saham 

campuran karena memiliki karakteristik hampir sama dengan saham biasa. 
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Biasanya saham biasa hanya memiliki satu jenis tapi dalam beberapa kasus 

terdapat lebih dari satu, tergantung dari kebutuhan perusahaan. Saham biasa 

memiliki beberapa jenis, seperti kelas A, kelas B, kelas C, dan lainnya. Masing-

masing kelas dengan keuntungan dan kerugiannya sendiri-sendiri dan simbol 

huruf tidak memiliki arti apa-apa. 

 

2.2.3 Pemecahan Saham (Stock Split) 

Stock split adalah tindakan suatu perusahaan untuk menambah jumlah 

saham yang beredar, seperti menggandakan jumlah saham yang beredar dengan 

memberikan kepada setiap pemegang saham dua saham baru untuk satu saham 

yang sebelumnya dipegang (Brigham dan Houston, 2006). Diharapkan saham 

tersebut lebih menarik bagi investor sehingga menjadi liquid atau ramai 

diperdagangkan. Secara teoritis, stocks split tidak memiliki nilai ekonomis karena 

stock split hanya menambah saham yang beredar dengan cara menurunkan nilai 

pari saham sedangkan saldo modal saham dan laba yang ditahan tetap sama. 

Banyaknya peristiwa stock split di pasar modal memberikan indikasi 

bahwa stock split merupakan alat yang penting dalam praktik pasar modal karena 

stock split menjadi salah satu alat manajemen untuk membentuk harga pasar 

perusahaan, dan dalam praktik di pasar modal apabila perusahaan tersebut 

mempunyai kinerja yang bagus maka harga akan meningkat lebih cepat. 

Menurut Ewijaya dan Indrianto (1999)  stock split adalah perubahan 

nominal per lembar saham dan menambah jumlah lembar saham yang beredar 

sesuai dengan faktor pemecahannya. Pemecahan saham biasanya dilakukan pada 
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saat harga saham dinilai terlalu tinggi sehingga mengurangi kemampuan investor 

untuk membelinya. 

   

2.2.3.1 Jenis-jenis Pemecahan Saham 

Pada dasarnya ada dua jenis pemecahan saham yang dilakukan (Ewijaya 

dan Indriantoro, 1999) : 

a. Pemecahan naik (split-up)  

Adalah penurunan nominal per lembar saham yang mengakibatkan 

bertambahnya jumlah saham yang beredar. Misalnya pemecahan saham 

dengan faktor pemecahan 1:2, 1:3, 1:10 dan sebagainya.  

b. Pemecahan turun (split down atau reverse split)  

Adalah peningkatan nilai nominal per lembar saham dan mengurangi jumlah 

saham yang beredar. Misalnya pemecahan saham turun dengan faktor 

pemecahan 2:1, 3:1, 10:1 dan sebagainya. Reverse split dilakukan karena 

harga saham dipasar dirasa sudah terlalu murah. Reverse split di Indonesia 

sangat jarang dilakukan. 

 

2.2.3.2 Tujuan Pemecahan Saham 

Tujuan utama emiten melakukan pemecahan saham adalah untuk 

mengarahkan harga sahamnya pada titik optimal sehingga likuiditas saham 

meningkat dan dan distribusinya menjadi lebih luas (Dolley,1993 dalam 

Fatmawati dan Asri,1999). arapannya adalah  untuk mendorong tingkat transaksi 

yang terjadi sehingga penjualan saham meningkat.  



17 

 

 

 

Stock split dipercaya dapat membangunkan “saham tidur”. Kemungkinan 

penyebab saham tidur adalah (Basir dan Fakhrudin:120) :  

1.  Saham tersebut cukup prospektif dalam memberikan dividen yang teratur 

sehingga diminati investor jangka panjang. Pemegang saham jadi tidak 

tertarik melepas sahamnya.  

2.  Saham tidak menarik dan tidak berprospek. Baker dan Gallanger (dalam 

Fatmawati dan Asri,1999) melakukan tanya jawab terhadap 100 CFO 

perusahaan yang sahamnya terdaftar dalam NYSE dengan distribusi 25% atau 

lebih. Hasil survey menunjukkan bahwa 94% dari sampel mengindikasikan 

bahwa perusahaan melakukan pemecahan saham agar tingkat perdagangan 

berada pada kondisi yang lebih baik sehingga dapat menambah daya tarik 

investor dan meningkatkan likuiditas perdagangan. 

 

2.2.3.3 Manfaat Pemecahan Saham  

Beberapa pelaku pasar khususnya emiten berpendapat bahwa aktivitas 

split dapat memberikan manfaat besar bagi perusahaan. Harga saham setelah stock 

split akan menjadi lebih rendah sehingga menambah daya tarik bagi investor.   

McGough dalam Ewijaya dan Indriantoro (1999) mengemukakan bahwa manfaat 

yang pada umumnya diperoleh dari pemecahan saham yaitu :  

1. Menurunnya harga saham yang kemudian akan membantu meningkatkan daya 

tarik investor. 

2. Membuat saham lebih likuid untuk diperdagangkan. 
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3. Mengubah para investor  odd lot (investor yang membeli saham dibawah 1 

lot/500 lembar) menjadi investor  round lot (investor yang membeli saham 

minimal 1 lot/500 lembar). 

 

2.2.4 Harga Saham 

 Menurut Lorie, Dodd, and Kimpton, 1985 (dalam Wang, et al, 2000) yang 

dimaksud harga saham adalah harga yang dibentuk dari interaksi para penjual dan 

pembeli saham yang dilatarbelakangi oleh harapan mereka terhadap profit 

perusahaan. Maka dari itu, investor memerlukan informasi yang berkaitan dengan 

pembentukan harga saham tersebut dalam mengambil keputusan untuk menjual 

maupun membeli saham.  

 

2.2.5 Return Saham 

 Menurut Jogiyanto (2003: 109), return merupakan hasil yang diperoleh 

dari suatu investasi.return saham dibedakan menjadi dua yaitu return realisasi 

(realized return) dan return ekspektasi (expected return). Return realisasi 

merupakan return yang sudah terjadi yang dihitung berdasarkan data historis. 

Return realisasi ini penting dalam mengukur kinerja perusahaan dan sebagai dasar 

penentuan return dan risiko dimasa mendatang. Return ekspektasi merupakan 

return yang diharapkan di masa mendatang dan masih bersifat tidak pasti. Dalam 

melakukan investasi investor dihadapkan pada ketidakpastian (uncertainty) antara 

return yang akan diperoleh dengan risiko yang akan dihadapinya. Semakin besar 

return yang diharapkan akan diperoleh dari investasi, semakin besar pula 
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risikonya, sehingga dikatakan bahwa return ekspektasi memiliki hubungan positif 

dengan risiko. 

 Menurut Eugene Brigham & Joel Houston (2006:180) menyatakan bahwa 

pengembalian saham akan berasal dari dividen ditambah keuntungan modal 

(capital gain). 

a. Komponen stock return  

 Menurut Ang (1997:20.2), komponen suatu return terdiri dari dua jenis 

yaitu:  

1)  Current Income  (keuntungan lancar) adalah keuntungan yang diperoleh 

melalui pembayaran yang bersifat pembayaran yang bersifat periodik seperti 

pembayaran bunga deposito, bunga obligasi, dividen dan sebagainya.  

2)  Capital gain yaitu keuntungan yang diterima karena adanya selisih antara 

harga jual dan harga beli suatu instrumen investasi, yang berarti bahwa instrumen 

investasi harus diperdagangakan di pasar. Besarnya capital gain dilakukan dengan 

analisis  return  historis yang terjadi pada periode sebelumnya, sehingga dapat 

ditentukan besarnya tingkat kembalian yang diinginkan.  

b. Jenis-jenis Return  

 Menurut Jogiyanto (2003) return dibedakan menjadi 2 yaitu:  

1)  Return Realisasi  

 Return  realisasi (realized return) merupakan return yang telah terjadi. 

Return realisasi dihitung berdasarkan data historis. Return realisasi penting karena 

digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja dari perusahaan. Return  histori ini 
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juga berguna sebagai dasar penentu  return  ekspektasi (expected return) dan 

risiko dimasa datang.  

2)  Return Ekspektasi  

 Return ekspektasi (expected return) merupakan  return  yang diharapkan 

akan diperoleh oleh investor di masa mendatang. Berbeda dengan  return realisasi 

yang sifatnya sudah terjadi,  return  ekspektasi sifatnya belum terjadi. 

 

2.2.6 Volume Perdagangan Saham 

Untuk mengetahui volume perdagangan saham yang terjadi dapat dilihat 

dari aktivitas perdagangannya. Aktivitas perdagangan suatu saham dapat dihitung 

dengan TVA (Trading Volume Activity). Alasan penggunaan TVA karena 

penelitian-penelitian terdahulu menggunakan TVA dalam menguji volume 

perdagangan saham. TVA memberikan informasi mengenai volume perdagangan 

saham yang diperoleh dari aktivitas perdagangannya. 

 

2.2.7 Trading Range Theory  

Trading range theory menyatakan bahwa stock split akan meningkatkan 

likuiditas perdagangan saham. 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 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 
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pada akhirnya akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham (Ambarwati dan 

Damas, 2007)   

Menurut teori ini, stock split akan meningkatkan likuiditas saham. Harga 

saham yang terlalu tinggi (overprice) menyebabkan kurang aktifnya saham 

tersebut diperdagangan. Dengan adanya pemecahan saham, harga saham menjadi 

tidak terlalu tinggi sehingga makin banyak investor bertransaksi (Marwata, 2001). 

Dengan kata lain, harga saham yang terlalu tinggi mendorong perusahaan 

melakukan pemecahan saham. 

 

2.2.8 Signaling Theory    

Signaling theory (Baker dan Powell  dalam Ambarwati dan Damas, 2007) 

menyatakan bahwa  stock split memberikan sinyal yang positif karena manajer 

perusahaan akan menginformasikan prospek masa depan yang baik dari 

perusahaan kepada publik yang belum mengetahuinya. Alasan sinyal ini didukung  

dengan adanya kenyataan bahwa perusahaan  stock split adalah perusahaan yang 

mempunyai kondisi kinerja yang baik. Jadi ketika pasar bereaksi terhadap 

pengumuman stock split, reaksi ini semata-mata karena mengetahui prospek masa  

depan perusahaan yang bersangkutan. Pemecahan saham dapat mengurangi 

asimetri informasi dengan memberikan  sinyal yang positif lebih dulu mengenai 

prospek perusahaan dimasa yang akan datang.  

Signaling Theory menyatakan bahwa bahwa pemecahan saham 

memberikan informasi kepada investor tentang prospek peningkatan return masa 

depan yang  substansial.  Return yang meningkat tersebut  dapat diprediksi dan 
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merupakan  sinyal tentang laba jangka pendek dan laba jangka panjang (Bar-Josef 

dan Brown dalam Marwata, 2001). 

Pengumuman pemecahan saham dianggap perusahaan memiliki prospek 

bagus di masa depan. Doran (1994) dalam Marwata (2001) menyatakan bahwa 

analis akan menangkap sinyal tersebut dan kemudian menggunakannya untuk 

memprediksi peningkatan earnings jangka panjang. Reaksi pasar terhadap 

pemecahan saham sebenarnya bukan terhadap tindakan pemecahan saham itu 

sendiri, melainkan terhadap prospek perusahaan di masa depan yang disinyalkan 

oleh pemecahan saham tersebut. 

 

2.2.9 Pengaruh Stock Split terhadap Return Saham dan Volume 

Perdagangan 

 Ambarwati dan Damas (2007: 254) menyatakan bahwa salah satu alasan 

dilakukannya stock split bagi perusahaan adalah agar harga saham tidak dirasa 

terlalu tinggi oleh investor dan berada pada tingkat harga yang optimal, sehingga 

diharapkan akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham yang bersangkutan. 

Tetapi menurut Copeland (dalam Jogiyanto, 2003) menemukan hal yang 

sebaliknya, yaitu likuiditas akan semakin rendah setelah stock split dimana 

volume perdagangan menjadi lebih rendah, biaya transaksi secara proporsional 

meningkat.  
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Sumber : Ali Sadikin (2011) 

 

Berdasarkan teori yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh stock split terhadap harga saham dan volume perdagangan pada 

perusahaan yang go-public yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 

 

 

 

Uji Beda 

 

Perusahaan yang Terdaftar di BEI 

Periode 2006 - 2010 

           Sesudah 

________________________ 

           Harga Saham 

        Volume Perdagangan 

Saham 

    Sebelum 

________________________ 

   Harga Saham 

     Volume Perdagangan 

Saham 

Stock 

Split 



24 

 

 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, dan kajian teori yang telah 

dikemukakan, maka hipotesis penelitian sebagai berikut : 

H1  :  Ada perbedaan return saham perusahaan sebelum dan setelah  

     melakukan stock split pada perusahaan yang Go-Public di Bursa   

     Efek Indonesia. 

H2 : Ada perbedaan volume perdangangan perusahaan sebelum dan  

    setelah melakukan stock split pada perusahaan yang Go-Public di  

    Bursa Efek Indonesia. 




