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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

 Di era globalisasi sekarang ini perkembangan pasar modal begitu sangat penting 

bagi pertumbuhan ekonomi suatu perusahaan. Dengan adanya pasar modal maka 

perusahaan bisa mendapatkan tambahan dana operasional dari pihak luar atau investor. 

Untuk memperoleh tambahan dana tersebut perusahaan dapat melakukan transaksi jual 

beli barang dalam bentuk paper asset kepada investor. Dengan melakukan jual beli paper 

asset maka baik investor maupun emiten sadar akan adanya investasi yang 

menguntungkan di masa mendatang jika bisnis tersebut dikelola dengan baik dan benar. 

Dengan berinvestasi, seseorang atau perusahaan akan membelanjakan uangnya hari ini 

dengan harapan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar di masa mendatang 

(Brigham & Houston, 2012:226). 

 Bagi pelaku pasar modal mereka dapat memanfaatkan berbagai macam informasi 

yang ada. Informasi ini nantinya akan di saring terlebih dahulu oleh pelaku pasar modal 

sebelum menentukan kepada siapa mereka mau mengalokasikan uangnya untuk di 

investasikan. Informasi yang telah diperoleh nantinya akan dijadikan sebagai sumber 

referensi untuk mengambil sebuah keputusan yang mana berdampak pada aset finansial 

baik perusahaan maupun seseorang di masa mendatang. 

 Informasi pasar modal yang banyak dipakai oleh pelaku bisnis dalam investasi 

salah satunya adalah mengenai pemecahan saham. Pakar ekonomi seperti Brigham & 

Houston (2006) menjelaskan bahwa “Pemecahan saham adalah tindakan yang diambil 
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oleh sebuah perusahaan untuk meningkatkan jumlah lembar saham beredar, seperti 

menggandakan jumlah lembar saham beredar dengan memberikan dua saham baru 

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

Kegiatan pemecahan saham yang dilakukan emiten dalam menarik investor didasarkan 

pada dua pendekatan yaitu signaling theory (teori persinyalan) dan juga trading range 

theory. Teori persinyalan berpendapat jika manajer sedang berusaha menginformasikan 

kepada publik bahwa perusahaannya sedang dalam kondisi yang baik dan memiliki 

prospek yang baik pula di masa mendatang, sedangkan trading range theory 

berrpendapat jika manajer perusahaan sedang menjaga harga saham berada pada titik 

yang optimal sehingga bisa dijangkau oleh kalangan investor. Pemecahan saham 

merupakan strategi perusahaan agar harga sahamnya berada pada rentang yang optimal 

sehingga investor dapat membelinya dan berakibat pada saham yang likuid. Dengan 

adanya pemecahan saham maka akan berpengaruh terhadap daya beli investor dan 

akibatnya volume perdagangan menjadi meningkat. 

 Volume perdagangan merupakan salah satu parameter untuk menghitung total 

penjualan saham selama satu hari penjualan. Dengan menghitung volume penjualan 

manajer perusahaan juga dapat mengetahui seberapa besar respon pembeli terhadap 

peristiwa yang terjadi yaitu saat perusahaan sedang memecah sahamnya. Untuk 

mengetahui seberapa besar respon pembeli terhadap suatu peristiwa maka dapat dihitung 

dengan membagi saham yang dijual dengan saham yang tersebar di hari itu.  

 Pemecahan saham dibedakan atas dua jenis, pertama secara split up yaitu keadaan 

dimana perusahaan memecah satu saham ke beberapa lembar saham. Kedua dilakukan 

secara reverse split yaitu keadaan dimana perusahaan berusaha untuk mengabungkan 
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banyak saham menjadi satu dan berefek pada naiknya nilai saham. Masalah pemecahan 

saham hingga sekarang menjadi daya tarik tersendiri bagi pengamat pasar modal. Banyak 

diantara pakar ekonomi yang sudah melakukan penelitian tentang adanya pemecahan 

saham tetapi dari hasil penelitian yang dihasilkan memiliki kesimpulan yang berbeda – 

beda dan mengakibatkan adanya kesenjangan antara hasil penelitian satu dengan 

penelitian lainnya. Kesenjangan dari hasil penelitian tersebut adalah karena adanya 

perbedaan objek, waktu pengamatan, dan teknik analisis yang dipakai dalam prakteknya.  

 Dalam praktek yang baru ini dilakukan oleh PT ALKA pada 24 maret 2016 

memecah satu lembar sahamnya dengan ratio 1:5. Dari harga saham yang sebelumnya 

Rp 147 menjadi Rp 280. Praktek yang dilakukan PT ALKA ini dikarenakan para manajer 

perusahaan melihat bahwa nilai volume sahamnya kurang likuid, tetapi sesudah 

sahamnya dipecah nilai volume sahamnya meningkat hingga 90%. 

 Berbeda dengan PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk yang melakukan stock split 

ditanggal 5 agustus 2016 dengan ratio 1:2, dari harga saham yang sebelumnya berada di 

harga Rp 210 per lembar mengalami penurunan harga menjadi Rp 180 per lembar. 

Akibatnya volume perdagangan mereka malah menjadi tidak likuid. 

 Dari penelitian yang sudah dibuat oleh Tobing dan Pratomo (2014), Mediyanto 

(2015), dan Triana Diah Purbawati, Rina Arifati, serta Rita Andini (2016)   menghasilkan 

kesimpulan bila volume perdagangan saham dan return tak normal sebelum dan sesudah 

pemecahan saham ada perbedaan yang signifikan. 
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 Kemudian studi kasus yang diteliti oleh Sadikin (2011), Firmansyah dan Agustin 

(2016) berkesimpulan jika trading volume activity dan abnormal return baik sebelum 

dan sesudahnya tidak ada perbedaan yang begitu signifikan.  

 Mengacu pada hasil studi kasus terdahulu maka penulis ingin melakukan 

pengujian ulang dengan topik yang sama dengan tujuan membuktikan apakah peristiwa 

stock split memiliki perbedaan yang besar bagi abnormal return atau trading volume 

activity serta apakah peristiwa stock split itu hanya sebatas kosmetik saja dalam menarik 

minat beli investor. Fokus utama yang menjadi penelitian kali ini pemilihan rentang 

waktu yang optimal selama lima tahun, perubahan atas naiknya lembar saham, dan juga 

penurunan harga saham sesudah stock split. Maka dari itu pemilihan judul penelitian ini 

adalah “Analisis Pemecahan Saham Terhadap Abnormal Return dan Trading 

Volume Activity Sebelum dan Sesudah Pengumuman Pemecahan Saham (Studi 

Kasus pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI tahun 2012 - 2016)”.         

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan beberapa pembahasan latar belakang yang telah disinggung diatas, 

maka rumusan masalah yang hendak diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah stock split ? 

2. Apakah ada perbedaan trading volume activity sebelum dan sesudah stock split ? 

1.3 Tujuan penelitian 

 Berdasarkan rumusan pertanyaan yang berkaitan dengan peristiwa pemecahan 

saham yang ingin diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah 

pemecahan saham. 
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2. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan trading volume activity sebelum dan 

sesudah pemecahan saham. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Bagi Investor 

Menambah informasi kepada investor dan sebagai bahan rujukan sebelum 

mengambil keputusan ketika terjadi pemecahan saham. 

2. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan acuan bagi perusahaan untuk mengambil kebijakan stock split yang 

sekiranya dapat meningkatkan profit. 

3. Bagi Pengembangan Ilmu 

Menambah wawasan terhadap ilmu manajemen keuangan secara teori. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


