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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan membutuhkan sumber dana untuk melaksanakan kegiatan 

operasionalnya. Sumber dana perusahaan ini dapat bermacam-macam salah 

satunya adalah dari investor. Untuk menanamkan modalnya kepada suatu 

perusahaan, investor perlu mengetahui apakah perusahaan tersebut berada dalam 

kondisi yang baik atau tidak dan untuk melakukan hal ini dibutuhkan komunikasi. 

Komunikasi atau penyampaian informasi antara manajemen atau pengelola 

perusahaan kepada investor mengenai kondisi keuangan perusahaan disebut 

dengan sinyal (Sawir, 2004:118).  

Signaling theory atau teori sinyal mengungkapkan bahwa para investor 

dapat menduga kondisi dan prospek suatu perusahaan yaitu berupa informasi yang 

diberikan oleh perusahaan sebagai bentuk dari sikap manajemen memandang 

prospek dari perusahaan mereka (Sawir, 2004:118). Sinyal yang diberikan pihak 

manajemen kepada investor dapat berupa sinyal langsung dan sinyal tak langsung 

(Nuswandari, 2009:55). Sinyal langsung adalah laporan arus kas yang dapat 

mencerminkan secara langsung kondisi perusahaan sedangkan sinyal tak langsung 

adalah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan seperti 

struktur modal, kebijakan deviden, pemilihan kebijakan akuntansi, dan kebijakan 

keuangan. Signaling theory memberikan dampak yang baik bagi pasar karena 

dapat meningkatkan efisiensi pasar. 
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Efisiensi pasar merupakan suatu kondisi bagaimana pasar secara cepat 

mendapatkan informasi dari perusahaan kemudian secara cepat pula pasar 

merespon informasi-informasi dari perusahaan tersebut sehingga terbentuklah 

suatu keseimbangan harga pasar yang baru (Tandelin, 2010:218). Semakin baik 

proses penyampaian informasi maka semakin tinggi tingkat efisiensi pasar 

tersebut. Pasar yang efisien akan mudah menerima sinyal perusahaan berupa aksi 

yang dilakukan oleh perusahaan yang dalam hal ini disebut pula sebagai corporate 

action. 

Setiap action yang dilakukan oleh manajemen dalam pasar modal akan 

menarik perhatian pasar. Hal ini terjadi karena setiap tindakan atau aksi yang 

dilakukan oleh perusahaan pasti akan mempengerahi banyak kepentingan, 

diantaranya adalah kelangsungan operasi perusahaan, harga saham dan pemegang 

saham (Tambunan, 2007:39).  Corporate action yang paling sering dilakukan oleh 

perusahaan publik yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia adalah stock split. 

Stock split merupakan pembagian nilai suatu saham menjadi nominal yang lebih 

kecil sesuai dengan rasio pembaginya (Fakhruddin, 2008).  

Stock split sangat erat kaitanya dengan kinerja keuangan perusahaan. 

Menurut Raharjo (2006:73), stock split memiliki beberapa manfaat diantaranya 

adalah harga saham menjadi lebih murah sehingga investor kecil dan menengah 

dapat menjangkau saham tersebut sehingga perusahaan dapat meningkatkan 

tingkat likuiditas dari saham tersebut karena saham tersebut lebih sering 

ditransaksikan. Karena banyaknya peminat dari saham setelah dilakukan stock 

split maka diharapkan dapat meningkatkan harga saham itu sendiri. Fenomena 
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stock split yang sudah terjadi adalah stock split yang dilakukan oleh PT Astra 

International Tbk dengan nama saham ASII. Saham ASII dilakukan stock split 

dengan rasio 1:10. Harga ASII yang semula berkisar Rp 60.000-Rp 70.000 per 

saham, setelah stock split tinggal Rp 6.000-an per saham (Hasniawati, 2012). 

Pada hari setelah dilakukan stock split pada Selasa, 5 Juni 2012 yang lalu harga 

saham ASII langsung melambung 3,2 persen dari harga awal. ASII semula 

diperdagangan di level 6.250 langsung naik ke posisi 6.600 (Megasari , 2012). 

Selain harga saham melambung, volume transaksi saham ASII juga semakin 

meningkat dan likuid. Jika awalnya rata-rata transaksi di kisaran 4 juta hingga 5 

juta saham, kemarin volume transaksi ASII menanjak menjadi 27 juta saham 

(Hasniawati, 2012). Fenomena yang terjadi pada PT Astra International Tbk 

tersebut merupakan salah satu bukti bahwa stock split memberikan suatu dampak 

yang positif kepada perusahaan. 

Ada beberapa alasan atau faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk 

melakukan stock split diantaranya adalah membuat harga saham menjadi lebih 

rendah dari sebelumnya, mensejajarkan harga sahamnya dengan saham-saham 

bank sejenis atau yang dianggap memiliki karakteristik yang sama, membentuk 

harga saham menjadi lebih wajar dan meningkatkan likuiditas saham di pasar 

modal (Hamzah, 2006). Membuat harga saham menjadi lebih rendah dari 

sebelumnya dalam hal ini bukan berarti menurunkan nilai saham secara 

keseluruhan tetapi hanya menurunkan nominal per lembar sahamnya tetapi 

memiliki nilai yang tetap karena jumlah lembar saham yang berada di tangan 

investor semakin banyak jumlahnya.  
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Secara teoritis, keputusan stock split oleh perusahaan seharusnya tidak 

memiliki dampak yang berarti terhadap nilai perusahaan. Jika dalam kondisi pasar 

efisien seharusnya adanya pengumuman stock split  tidak akan menaikkan harga 

saham perusahaan namun dalam beberapa kasus yang terjadi ternyata 

pengumuman stock split memberikan sedikit dampak terhadap laporan keuangan 

perusahaan (Tandelilin, 2010:241). Harga pasar sebuah saham menjelang stock 

split umumnya mengalami kenaikan, Kemudian setelah dilakukan stock split 

harga pasar saham akan terus naik karena lapisan investor tertentu dapat 

menikmati saham ini sehingga disini berlaku hukum supply and demand, semakin 

banyak yang membeli semakin meningkat harganya (Tambunan, 2007:48). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Stock split berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan perusahaan.  

Pada penelitiannya, Boedhi dan Lidharta (2011) yang menyebutkan bahwa 

keputusan melakukan stock split oleh perusahaan menimbulkan perbedaan yang 

signifikan pada Return on Shareholders Equity (ROE), Earning Per Share (EPS) 

dan Debt/Equity Ratio (DER), di mana ROE, EPS, dan DER merupakan suatu 

ukuran dari penghasilan pemilik perusahaan atas modal yang diinvestasikan di 

dalam perusahaan dimana pemilik perusahaan disini juga merupakan para 

pemegang saham. Oleh karena itulah ROE, EPS, dan DER juga menunjukkan 

apakah kinerja perusahaan baik atau tidak.  

Keputusan stock split juga memiliki dampak yang positif terhadap harga 

saham dan laba perusahaan. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Tanjung 

(2007) diketahui bahwa perbedaan harga pasar saham antara perusahaan yang 
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melakukan stock split dan yang tidak melakukan stock split pada periode sebelum 

pemecahan saham membuktikan adanya trading range dan volume perdagangan 

saham menunjukkan peningkatan yang signifikan setelah stock split dilakukan. 

Selain itu Indarti (2011) juga mengemukakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata 

harga saham yang signifikan pada periode sebelum dan sesudah pengumuman 

stock split dan juga terdapat perbedaan yang signifikan antara volume 

perdagangan sebelum dan sesudah peristiwa stock split. Stock split juga 

berdampak secara signifikan pada laba perusahaan seperti penelitian yang telah 

dilakukan oleh Latifah (2008).  

Likuiditas saham dan return saham juga mengalami perubahan yang 

signifikan setelah stock split. Penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno dkk (2000) 

menunjukkan bahwa stock split mempengaruhi harga, volume perdagangan dan 

persentase spread, tetapi tidak mempengaruhi varians dan abnormal return. Pada 

penelitian lainnya, Lestari dan Sudaryono (2008) mengemukakan bahwa stock 

split mempengaruhi likuiditas pada perusahaan yang bertumbuh sedangkan pada 

perusahaan yang tidak bertumbuh stock split tidak mempengaruhi likuiditas 

saham. Zein dkk (2009) juga mengungkapkan bahwa terdapat abnormal return 

yang signifikan pada saat stock split dan terdapat perbedaan yang signifikan pada 

abnormal return antara periode sebelum dan sesudah stock split. Penelitian yang 

dilakukan oleh Rohana dkk (2003) mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan 

frekuensi perdagangan saham yang signifikan antara dua kuartal sebelum stock 

split dan dua kuartal setelah stock split. Demikian pula dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Surtikanti dan Rustendi (2010) memperoleh hasil bahwa saham 
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yang beredar lebih banyak dari sebelum melakukan stock split dan return saham 

setelah stock split dilakukan secara keseluruhan dan rata-rata bergerak naik. 

Berkaitan dengan variabel return saham, pengaruh stock split memberikan 

hasil yang berbeda. Surtikanti dan Rustendi (2010) memperoleh hasil bahwa 

return saham setelah stock split rata-rata bergerak naik sedangkan penelitian oleh 

Sutrisno (2000) menyatakan bahwa stock split tidak mempengaruhi varians dan 

return saham. Penelitian yang memiliki hasil yang berbeda juga terdapat pada 

variabel shareholder wealth. Hal tersebut ditunjukkan Niini (2001) yang mana 

disebutkan bahwa stock split berpengaruh terhadap shareholder wealth (kekayaan 

pemegang saham) secara signifikan di bursa saham Helsinki sedangkan 

Mardiyanti dkk (2005) mengemukakan bahwa stock split tidak mempengaruhi 

shareholder wealth. 

Penelitan sebelumnya yang dilakukan oleh Naomi Stephanie Saurake dan 

Tanti Irawati Muclis (2012) mengemukan bahwa stock split berpengaruh 

signifikan terhadap return saham dan likuiditas saham sedangkan EPS dan PER 

tidak berpengaruh atas peristiwa stock split. 

Hasil penelitian-penelitian yang telah dipaparkan di atas menunjukkan 

bahwa adanya perbedaan antara hasil penelitian yang satu dengan yang lainnya. 

Selain itu masih belum dilakukan penelitian mengenai pengaruh stock split 

terhadap variabel EPS, PER, Likuiditas Saham, dan Return Saham secara 

bersama-sama. Padahal variabel EPS, PER, Likuiditas Saham, dan Return Saham 

saling terkait antara satu dengan yang lain dan merupakan pengukuran yang 

penting sebagai cerminan dari kondisi suatu perusahaan. Oleh karena itu pada 
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penelitian ini akan digunakan variabel Stock Split sebagai pengaruh dari variabel 

EPS, PER, Likuiditas Saham, dan Return Saham secara bersama-sama. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka pada penelitian ini 

diberikan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah EPS mengalami perubahan sebelum dan sesudah perusahaan 

melakukan stock split? 

2. Apakah PER mengalami perubahan sebelum dan sesudah perusahaan 

melakukan stock split? 

3. Apakah likuiditas saham mengalami perubahan sebelum dan sesudah 

perusahaan melakukan stock split? 

4. Apakah return Saham mengalami perubahan sebelum dan sesudah perusahaan 

melakukan stock split?  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah sebelumnya dapat dituliskan tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perubahan return saham sebelum dan 

sesudah perusahaan melakukan stock split. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perubahan likuiditas saham sebelum dan 

sesudah perusahaan melakukan stock split. 
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3. Untuk mengetahui dan menganalisis perubahan EPS sebelum dan sesudah 

perusahaan melakukan stock split. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis perubahan PER sebelum dan sesudah 

perusahaan melakukan stock split. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak diantaranya adalah: 

1. Akademisi 

Bagi akademisi dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran mengenai 

pengaruh dan dampak dari corporate action. 

2. Investor 

Bagi investor dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

membeli saham emiten yang berencana untuk melakukan stock split.  

3. Perusahaan 

Bagi perusahaa dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam membuat 

suatu keputusan perusahaan aagar nantinya tidak menyebabkan suatu 

kerugian. 
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1.5. Sistematika Penelitian 

 Secara garis besar skripsi ini disususn dengan sistematika sebagai berikut: 

 

BAB 1 :     PENDAHULUAN  

Dalam bab ini akan dikemukakan latar belakang masalah yang menjadi ide 

dasar penulisan skripsi ini, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. 

 

BAB 2 :    TINJAUAN PUSTAKA 

Pembahasan akan diarahkan pada pengertian saham, pengertian stock split, 

macam-macam stock split, faktor-faktor yang mempengaruhin stock split, 

serta dampak stock split terhadap pasar, landasan teori yang berkaitan 

dengan penelitian ini, meliputi pokok-pokok seperti pengukuran dari 

return saham ( Ri,t ), likuiditas ( TVA ), Earning Per Share (EPS), dan 

Price Earning Ratio (PER). Bagian kedua dari bab ini meliputi penelitian 

sebelumnya, bagian ketiga berisi model analisis, dan bagian keempat berisi 

kerangka pemikiran skripsi. 

 

BAB 3 :   METODE PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari identifikasi variable, definisi operasional, jenis dan 

sumber data, proses penentuan sampel, proses pengumpulan data dan 

teknik analisis. 
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BAB 4 :    ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi gambaran umum mengenai objek penelitian yaitu 

perusahaan yang terdaftar di BEI yang melakukan stock split, analisis hasil 

penelitian menurut model analisis serta pembahasan hasil penelitian. 

BAB 5 :    KESIMPULAN DAN SARAN 

Bagian terakhir dari skripsi ini terdiri dari kesimpulan tentang hasil 

penelitian dan saran dari penulis untuk penelitian-penelitian selanjutnya 

maupun bagi perusahaan. 
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