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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kesadaran masyarakat tentang kebutuhan investasi mulai meningkat. 

Adanya dana yang menganggur tidak sedikit masayarakat yang mulai berpikir 

untuk menginvestasikan dananya. Investasi merupakan suatu kegiatan penanaman 

modal atau dana ke perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Menurut 

Sunariyah (2010:4), “Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih 

aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan 

mendapatkan keuntungan dimasa-masa yang akan datang”. Pilihan untuk 

berinvestasi sudah cukup beragam, salah satunya masyarakat dapat 

menginvestasikan dananya ke pasar modal. Pasar modal merupakan pasar bagi 

instrumen jangka panjang yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun oleh 

perusahaan swasta. Di pasar modal  memperjualbelikan saham, obligasi, reksa 

dana, waran dan berbagai macam instrumen derivatif yang mempunyai jangka 

waktu lebih dari satu tahun. Terdapat beberapa jenis instrumen keuanga jangka 

panjang yang diperdagangkan di pasar modal, salah satunya adalah saham. Saham 

merupakan instrumen yang saat ini cukup diminati oleh para investor.  

Saham merupakan surat berharga bukti kepemilikan atas suatu perusahaan 

atau Perseroan Terbatas (PT). Menurut Kasmir (2010:205), “Saham merupakan 

surat tanda kepemilikan perusahaan atas nama saham yang dibelinya”. Saham 

dapat diperjualbelikan kepada pihak lain untuk mendapatkan keuntungan berupa 

capital gain. Harga saham suatu perusahaan sangat diperhatikan dan 
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diperhitungkan karena harga saham merupakan cerminan dari nilai perusahaan itu 

sendiri. Harga saham yang tinggi mencerminkan prospek perusahaan yang baik. 

Apabila harga suatu saham perusahaan pada tingkat yang terlalu tinggi akan 

mengakibatkan kemampuan investor untuk membeli saham menjadi menurun. 

Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut perusahaan melakukan stock split 

agar  harga saham dapat lebih terjangkau oleh para investor dan dapat menambah 

jumlah lembar saham yang diperjualbelikan di pasar. Harga saham setelah 

dilakukannya stock split akan relatif lebih murah dibandingkan dengan 

sebelumnya.  

Stock split adalah pemecahan jumlah lembar saham menjadi lebih banyak 

dan diikuti dengan pemecahan harga saham pula. Menurut Brigham dan Houston 

(2001:674), “pemecahan saham (stock split) adalah suatu tindakan yang diambil 

oleh perusahaan untuk meningkatkan jumlah lembar saham beredar, seperti 

menggandakan jumlah lembar saham yang beredar dengan dua lembar saham baru 

kepada pemegang saham untuk setiap satu lembar saham sebelumnya dia miliki. 

Perubahan jumlah saham yang beredar dibarengi dengan perubahan harga saham 

sehingga tidak mempengaruhi jumlah modal”. Salah satu tujuan dilakukannya 

pemecahan saham (stock split) adalah perusahaan ingin meningkatkan likuiditas 

saham agar para investor kecil dapat menginvestasikan dananya. Dapat dilihat 

bahwa pemecahan saham mengakibatkan pada bertambahnya volume 

perdagangan saham. Stock split dapat mempengaruhi volume perdagangan saham 

dan jumlah pemegang saham yang dapat dikatakan semakin meningkat. Hal ini 

disebabkan karena jika harga saham yang ditawarkan tidak terlalu tinggi (rendah) 
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maka banyak investor yang tertarik untuk membeli saham tersebut, sehingga 

volume perdagangan akan meningkat. Peningkatan volume perdagangan saham 

dapat menjadi dasar bahwa saham tersebut aktif diperdagangka. Alat yang dapat 

digunakan untuk mengetahui reaksi pemecahan saham (stock split) terhadap 

volume perdagangan saham adalah menggunakan Trading Volume Activity 

(TVA). Trading Volume Activity adalah perbandingan antara jumlah saham 

perusahaan yang diperdagangkan saat periode tertentu dengan jumlah saham 

perusahaan yang beredar saat periode tertentu apakah pemecahan saham dapat 

berpengaruh secara signifikan terhadap volume perdagangan saham.  

Perusahaan dan investor berharap agar perusahaan mengalami pertumbuhan 

yang positif. Apabila perusahaan mengalami peningkatan dan pertumbuhan positif 

investor akan mendapatkan return lebih tinggi. Pertumbuhan perusahaan yang 

positif dapat menguntungkan perusahaan, karena perusahaan akan mendapatkan 

lebih banyak dana dari investor. Investor melihat prospek dimasa depan yang 

ditunjukkan dengan pertumbuhan perusahaan. Perusahaan dapat menerbitkan 

saham untuk mendapatkan dana. Investor mendapatkan return dari 

menginvestasikan dananya ke saham. Return yang diharapkan dengan return yang 

didapat disebut dengan abnormal return. Abnormal return memiliki dampak 

positif maupun negatif. Apabila keuntungan yang didapatkan (return realisasi)  

lebih besar dari keuntungan yang diharapkan (return ekspektasi) disebut abnormal 

return positif, hal ini yang diharapkan oleh investor. Sedangkan abnormal return 

dikatakan negatif ketika keuntungan yang didapatkan (return realisasi) lebih kecil 

dari keuntungan yang diharapkan (return ekspektasi). 
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Stock split dapat dilakukan oleh banyak perusahaan, namun tidak semua 

perusahaan dapat melakukan stock split. Penelitian ini melakukan pengujian lebih 

detail dengan memisahkan perusahaan sesuai karakteristik perusahaan. 

Karakteristik sebuah perusahaan yaitu perusahaan bertumbuh dan perusahaan 

tidak bertumbuh. Pertumbuhan perusahaan dapat diartikan seberapa besar 

perusahaan dapat memberikan keuntungan kepada para investornya dan 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Pertumbuhan sebuah 

perusahaan dapat diukur dengan IOS (Investment Opportunities Set) proksi 

MVEBVE (Market to Book Value of Equity). Apabila sebuah perusahaan 

mempunyai Market to Book Value of Equity lebih dari satu maka perusahaan 

tersebut dikatakan perusahaan bertumbuh. Ketika nilai Market to Book Value of 

Equity kurang dari satu perusahaan dapat dikatakan perusahaan tidak bertumbuh. 

Penelitian ini akan menguji apakah stock split yang dilakukan oleh 

perusahaan bertumbuh dan tidak bertumbuh berpengaruh terhadap volume 

perdagangan saham dan abnormal return. Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Ali sadikin (2011) menyatakan bahwa terdapat perbedaan trading volume activity 

sebelum, saat dan sesudah stock split, namun tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan pada abnormal return sebelum, saat dan sesudah stock split. Sedangkan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Zainal Abidin Zein dkk (2009) menyatakan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada abnormal return sebelum dan 

sesudah stock split dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada volume 

perdagangan saham sebelum dan sesudah stock split. 
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Terkait dengan konteks inilah, muncul pertanyaan apakah saat ini terdapat 

perbedaan volume perdagangan saham dan abnormal return. Pengujian dilakukan 

dengan menambah jumlah sampel, mengkategorikan perusahaan menjadi 

bertumbuh dan tidak bertumbuh dan memperpanjang periode pengamatan agar 

lebih mencerminkan reaksi pasar. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Stock Split Terhadap Volume 

Perdagangan Saham dan Abnormal Return Pada Perusahaan Yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia”. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. apakah stock split yang dilakukan oleh perusahaan bertumbuh di Bursa Efek 

Indonesia mempengaruhi volume perdagangan saham?  

2. apakah stock split yang dilakukan oleh perusahaan tidak bertumbuh di Bursa 

Efek Indonesia mempengaruhi volume perdagangan saham? 

3. apakah stock split yang dilakukan oleh perusahaan bertumbuh di Bursa Efek 

Indonesia mempengaruhi abnormal return? 

4. apakah stock split yang dilakukan oleh perusahaan tidak bertumbuh di Bursa 

Efek Indonesia mempengaruhi abnormal return?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan analisis latarbelakang, penelitian ini dilakukan untuk : 

1. menguji pengaruh pemecahan saham (stock split) terhadap volume 

perdagangan saham pada perusahaan bertumbuh yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 
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2. menguji pengaruh pemecahan saham (stock split) terhadap volume 

perdagangan saham pada perusahaan tidak bertumbuh yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

3. menguji pengaruh pemecahan saham (stock split) terhadap abnormal return 

pada perusahaan bertumbuh yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

4. menguji pengaruh pemecahan saham (stock split) terhadap abnormal return 

pada perusahaan tidak bertumbuh yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuksemua pihak. 

Manfaat yang dapat diperoleh antara lain : 

1. Bagi perusahaan 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan 

dapat dijadikan pertimbangan saat akan melakukan stock split. 

2.  Bagi Investor 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi para 

investor yang akan menginvestasikan dananya di perusahaan-perusahaan 

yang melakukan stock split. 

3. Bagi lembaga 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif 

bagi lembaga dan juga dapat menambah refrensi informasi di Perpustakaan. 
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4. Bagi peneliti 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan, 

serta referensi mengenai pengaruh stock split.  

5. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi sumber 

informasi yang berkaitan dengan pengaruh stock split terhadap volume 

perdagangan saham dan abnormal return. 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat 

penelitian, serta sistematika penelitian. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab tinjauan pustaka diuraikan mengenai penelitian terdahulu 

yang menguraikan tentang penelitian terdahulu yang digunakan 

sebagai rujukan dan menjadi perbandingan dengan penelitian yang 

dilakukan. Pada bab ini pula berisi landasan teori yang berkaitan 

dengan variabel yang berhubungan dengan topik, kerangka 

pemikiran serta hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada metode penelitian menjelaskan tentang rancangan penelitian, 

batasan penelitian, populasi sampel dan teknik pengambilan 
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sampel, data dan metode pengumpulan data,  serta  teknik  analisis 

data yang digunakan. 

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS 

DATA 

  

 Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran subyek penelitian serta 

analisis data yang terdiri dari analisis deskriptif, pengujian 

normalitas, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil pengujian 

hipotesis yang telah dilakukan. 

BAB V PENUTUP 

  Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian yang 

dilakukan, saran dan keterbatasan penelitian yang telah dilakukan. 

 

 


