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ABSTRAKSI
Pasar modal merupakan salah satu cara bagi perusahaan untuk
mendapatkan dana dari masyarakat yang kemudian dana tersebut (diperoleh dari
penjualan saham) digunakan untuk mengembangkan perusahaan tersebut yang
nantinya diharapkan dapat menghasilkan profit yang sebesar-besarnya. Dalam
pasar modal terdapat dua pihak yang berkepentingan, yaitu pengusaha yang
membutuhkan modal dan investor yang menanamkan modalnya kepada
perusahaan yang mampu memberi manfaat dan keuntungan bagi dirinya di masa
yang akan datang. Kelangsungan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh
ketersediaan dana dan akses perusahaan tersebut kepada sumber dana yang
tersedia.
Sebagai seorang investor tentu saja harus berhati-hati dalam menentukan
pilihan untuk menginvestasikan uangnya, bagi investor perasaan aman akan
investasinya merupakan syarat yang utama. Perasaan aman tersebut diperoleh
oleh seorang investor salah satunya melalui perolehan informasi yang jelas,
wajar, tepat waktu dan terpercaya. Seorang investor ketika akan mengambil
keputusan akan mendasarkan keputusannya pada informasi-informasi yang
diperolehnya tersebut. Oleh karena itu informasi merupakan salah satu faktor
yang menyebabkan perubahan volume perdagangan saham di Bursa Efek
Jakarta.
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Dalam pasar modal banyak sekali informasi yang dapat diperoleh oleh
investor baik informasi yang tersedia di publik maupun informasi pribadi
(privat). salah satu informasi yang ada adalah pengumuman stock split atau
pemecahan saham. Informasi pemecahan saham ini dapat memiliki makna atau
nilai jika keberadaan informasi tersebut investor melakukan transaksi di pasar
modal, yang akan tercermin dalam perubahan harga saham, volume
perdagangan saham dan indikator atau karakteristik pasar lainnya ( Fatmawati
dan Marwan Asri, 1999).
Selama beberapa dekade terakhir ini semakin banyak peristiwa
pemecahan saham di pasar modal yang dilakukan oleh perusahaan emiten di
Bursa Efek Jakarta. Menurut Capital Market Directory (2002) sampai dengan
31 Desember 2002 di Bursa Efek Jakarta telah terjadi 196 peristiwa pemecahan
saham. Dengan melakukan pemecahan saham maka jumlah lembar saham yang
beredar menjadi dua kali lipat lebih besar dan secara otomatis nilai nominal
saham dan harga pasar saham menjadi setengah dari nilai dan harga semula.
Dengan adanya pemecahan saham ini maka harga pokok perlembar saham akan
turun setengah dari harga pokok mula-mula dan jumlah lembar saham yang
beredar akan meningkat dua kali lipat ( Baridwan, 1993).
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