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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di pasar modal, informasi yang dapat diperoleh oleh investor sangatlah 

banyak, baik informasi yang tersedia di publik maupun informasi pribadi. Salah 

satu informasi yang ada adalah pengumuman pemecahan saham. Informasi ini 

dapat memiliki makna atau nilai jika keberadaan informasi tersebut menyebabkan 

investor melakukan transaksi di pasar modal, yang akan tercermin dalam 

perubahan harga saham, volume perdagangan dan indikator atau karakteristik 

pasar lainnya (Fatmawati dan Asri, 1999). Pengertian dari harga saham adalah 

harga yang terbentuk dari interaksi para penjual dan pembeli saham yang 

dipengaruhi oleh harapan atau ekspektasi terhadap laba perusahaan. Tinggi 

rendahnya harga saham berpengaruh pada kemampuan investor untuk membeli 

saham tersebut.  

Secara sederhana, pemecahan saham berarti memecah selembar saham 

menjadi n lembar saham. Pemecahan saham mengakibatkan bertambahnya jumlah 

lembar saham yang beredar tanpa transaksi jual beli yang mengubah besarnya 

total ekuitas. Harga per lembar saham baru setelah pemecahan saham adalah 

sebesar 1/n dari harga sebelum pemecahan saham. Menurut Baridwan (1993 : 

241), pemecahan saham adalah usaha perusahaan untuk memperbanyak jumlah 

saham yang beredar dengan cara mengurangi nominal sahamnya. Pengurangan 
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nilai nominal dapat menambah jumlah lembar saham tanpa adanya penyetoran 

atau kapitalisasi dari laba yang tidak dibagi. Dengan adanya pemecahan saham 

ini, maka harga pokok per lembar saham akan turun setengah harga dari harga 

pokok mula-mula dan jumlah lembar saham yang beredar akan meningkat. 

Menurut Keown, et.al. (1996) dalam Rohana et.al. (2003) ada beberapa 

alasan manajer perusahaan melakukan pemecahan saham antara lain : 

1. Supaya harga saham tidak terlalu mahal sehingga dapat meningkatkan 

jumlah pemegang saham dan meningkatkan likuiditas perdagangan saham. 

2. Untuk mengembalikan harga dan ukuran perdagangan rata-rata saham 

kepada kisaran yang telah ditargetkan. 

3. Untuk membawa informasi mengenai kesempatan investasi yang berupa 

peningkatan laba dan deviden kas. 

Teori yang dapat digunakan untuk menganalisis peristiwa pemecahan saham 

atau pemecahan saham adalah: information content hypothesis dan trading range 

hypothesis (Grinblatt et.al., 1994). Information content hypothesis menunjukkan 

bahwa investor akan bereaksi positif pada pemecahan saham karena pengumuman 

pemecahan saham memberikan informasi mengenai kenaikan dividen kas atau 

laba di masa mendatang, atau kenaikan keduanya. Trading range hypothesis 

menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan pemecahan saham bertujuan 

untuk memperbaiki likuiditas perdagangan dengan menggerakkan harga saham 

perusahaan ke dalam optimum trading range.  

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi pemecahan saham 

diantaranya adalah likuiditas. Likuiditas adalah kemudahan untuk membeli dan 
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menjual saham. Meningkatnya likuiditas saham setelah pemecahan saham dapat 

muncul akibat besarnya kepemilikan saham dan jumlah transaksi. Jumlah 

pemegang saham menjadi semakin bertambah banyak setelah peristiwa 

pemecahan saham. Kenaikan jumlah pemegang saham ini disebabkan oleh 

penurunan harga, volatilitas harga saham yang menjadi semakin besar menarik 

investor untuk memperbanyak jumlah saham yang dipegang. Dengan demikian 

peningkatan likuiditas ini disebabkan oleh semakin banyaknya investor yang 

menjual dan membeli saham. Untuk menguji secara empirik apakah likuiditas 

saham menjadi semakin meningkat atau menurun setelah pemecahan saham yang 

diukur dari besarnya persentase spread yang merupakan selisih antara harga beli 

dan harga jual saham. Penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno et. al. (2000) 

menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara spread sebelum dan setelah 

peristiwa pemecahan saham. 

Dengan demikian juga dapat dikatakan bahwa harga saham sebelum dan 

setelah peristiwa pemecahan saham akan berbeda secara signifikan. Perbedaan 

harga saham ini akan menimbulkan perbedaan dalam abnormal return saham 

serta pada varians saham. Penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno et. al. (2000) 

menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara harga saham sebelum dan setelah 

peristiwa pemecahan saham. Selain itu, peristiwa pemecahan saham ini juga akan 

berpengaruh terhadap volume perdagangan. Sutrisno et. al. (2000) menyatakan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap volume perdagangan sebelum 

dan setelah peristiwa, tetapi tidak ada perbedaan varians saham dan abnormal 

return saham antara sebelum dan setelah pemecahan saham. 
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Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lakonishok dan Lev (1987) 

menemukan bahwa perusahaan yang melakukan pemecahan saham mempunyai 

tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak 

melakukan pemecahan saham. Tetapi penelitian ini hanya memfokuskan pada 

jangka pendek dan tidak mempertimbangkan kinerja perusahaan setelah 

pengumuman pemecahan saham.  

Sedangkan penelitian oleh Ikenberry et.al (1996) melakukan analisis kinerja 

perusahaan setelah pengumuman pemecahan saham dengan menggunakan laba 

sebagai ukuran kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Warastuti dan 

Kurniasari (2007) meneliti bahwa harga saham sebelum pemecahan saham dan 

ratio antara harga saham sebelum pemecahan saham berpengaruh terhadap rasio 

pemecahan saham, tetapi tidak dalam ukuran perusahaan. 

Dennis dan Strickland (2002) menyatakan terdapat perbedaan likuiditas 

saham antara sebelum dan setelah peristiwa pemecahan saham dengan studi 

menggunakan sampel perusahaan di Amerika Serikat pada tahun 1990-1993. 

Selain itu akan juga terjadi perbedaan abnormal return saham antara sebelum dan 

setelah pemecahan saham. 

Penelitian yang dilakukan oleh Meta (2007) mengemukakan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan harga saham dan return saham antara sebelum 

dan setelah peristiwa pemecahan saham dengan menggunakan sampel di BEJ 

pada tahun 2000-2003. 
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Leemakdej (2005) melakukan penelitian di pasar modal Thailand selama 

tahun 2001-2005 dan menemukan bukti tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

abnormal return saham antara sebelum dan setelah peristiwa pemecahan saham. 

Karena hasil penelitian yang berbeda-beda tersebut, maka penelitian ini 

akan membandingkan perbedaan kinerja perusahaan, likuiditas dan return saham 

berdasarkan harga saham, volume perdagangan, varians saham, dan abnormal 

return sebelum pemecahan saham dan sesudah pemecahan saham dengan 

menggunakan sampel saham tahun terbaru di BEI untuk periode pengamatan 

tahun 2000-2007 dengan alasan untuk mengetahui apakah memang pada saat 

terkini peristiwa pemecahan saham memang masih berdampak pada kelima 

variabel tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini berjudul : “Analisis 

Perbedaan Harga Saham, Volume Perdagangan, Varians, Abnormal Return 

dan Likuiditas Perusahaan Sebelum dan Setelah Peristiwa Pemecahan 

saham di Bursa Efek Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan-Perusahan 

Yang Terdaftar Di BEI Periode 2000-2007)” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang peneliti 

ambil adalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan harga saham perusahaan 

sebelum dan setelah peristiwa pemecahan saham? 
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2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan volume perdagangan 

perusahaan sebelum dan setelah peristiwa pemecahan saham? 

3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan varians saham perusahaan 

sebelum dan setelah peristiwa pemecahan saham? 

4. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan abnormal return perusahaan 

sebelum dan setelah peristiwa pemecahan saham? 

5. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan spread perusahaan sebelum 

dan setelah peristiwa pemecahan saham? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan dan pembatasan masalah di atas, tujuan penelitian 

ini adalah untuk bertujuan :  

1. Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan harga saham perusahaan 

sebelum dan setelah peristiwa pemecahan saham. 

2. Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan volume perdagangan 

perusahaan sebelum dan setelah peristiwa pemecahan saham. 

3. Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan varians saham perusahaan 

sebelum dan setelah peristiwa pemecahan saham. 

4. Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan abnormal return 

perusahaan sebelum dan setelah peristiwa pemecahan saham. 

5. Untuk mengetahui perbedaan spread perusahaan sebelum dan setelah 

peristiwa pemecahan saham. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

     Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu: 

1. Bagi para investor: penelitian ini diharapakan dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam melakukan keputusan investasi, khususnya 

yang berkaitan dengan peristiwa pemecahan saham untuk mendapatkan 

keuntungan yang optimal. 

2. Bagi emiten: penelitian ini diharapakan dapat memberikan masukan bagi 

emiten yang terdaftar di BEI untuk menerapkan kebijakan pemecahan 

sahamnya di masa mendatang. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat digunakan 

sebagai acuan dan bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian-

penelitian yang lebih lanjut. 

1.5.  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penyusunan penelitian ini dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

  Bab ini menguraikan tentang landasan teori dan penelitian 

terdahulu, kerangka penelitian yang merupakan konsep 
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yang mendasari pemikiran peneliti dalam mengadakan 

penelitian dan hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Bab ini menjelaskan tehnik atau metode penelitian yang 

digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada, 

variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan 

penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, metode analisis dan pengujian 

hipotesis. 

BAB IV : HASIL ANALISIS 

  Bab ini memuat gambaran umum sampel penelitian, hasil, 

dan pembahasan data yang diperoleh. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini berisi tentang kesimpulan akhir yang dibuat 

peneliti dari hasil penelitian yang dilakukan, serta saran-

saran yang merupakan sumbangan pemikiran peneliti 

terhadap pemecahan masalah yang dihadapi, yang dapat 

dijadikan masukan bagi pihak-pihak terkait. 
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