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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Investasi adalah suatu bentuk komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya 

yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh hasil berupa keuntungan 

di masa yang akan datang (Tandelilin 2010). Dalam Islam, investasi merupakan 

salah satu kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan karena dengan berinvestasi 

harta yang dimiliki menjadi produktif dan bermanfaat bagi orang lain sehingga 

tidak terjadi penimbunan harta karena Allah SWT sangat melarang adanya 

penimbunan harta (Samudra and dkk 2016). Allah SWT menganjurkan untuk 

berinvestasi agar harta dapat berputar (harta produktif) agar mendatangkan 

manfaat dan tidak terjadi penimbunan harta, karena harta benda seharusnya bisa 

bermanfaat memberi pertolongan pada orang lain dan dapat menggerakkan 

perekonomian (Tafsir al-Misbah oleh Muhammad Quraish Shihab). Anjuran 

investasi sudah dijelaskan dalam Al-Qur‟an Surah Yusuf ayat 46-50, sebagaimana 

bunyinya : 

وَّ َشۡبٌع ِعَجاٞف وََشۡبِع ُشۢنُبَلٍَٰت ُخۡۡضٖ  ٍُ ُكلُ
ۡ
فۡتَِيا ِِف َشۡبِع َبَلَرَٰٖت ِشَهاٖن يَأ

َ
يُق أ ّدِ ا ٱلّصِ ٍَ يُّ

َ
َُشُف أ رِۡجُع إََِل يُ

َ
ٓ أ َخَر يَابَِسَٰٖت لََّعّّلِ

ُ
َوأ

ۡم َيۡعلَُهََن   ٍُ ٗبا َفَها حَ  ٱنلَّاِس لََعلَّ
َ
ُكلََُن  كَاَل تَۡزرَُعََن َشۡبَع ِشننَِي َدأ

ۡ
ا تَأ ُثمَّ  َصدتُّۡم فََذُروهُ ِِف ُشۢنُبلًِِۦٓ إَِّلَّ كَلِيٗٗل ّمِهَّ

ا ُُتِۡصيََُن   وَّ إَِّلَّ كَلِيٗٗل ّمِهَّ ٍُ َ ۡنُتۡم ل ُكلَۡو َنا كَدَّ
ۡ
َٰلَِم َشۡبٞع ِشَدادٞ يَأ ِِت ِنۢو َبۡعِد َذ

ۡ
َٰلَِم ََعمٞ فِيًِ ُيَغاُث  يَأ ِِت ِنۢو َبۡعِد َذ

ۡ
ُثمَّ يَأ

وَن  ٱنلَّ  ا َجآَءهُ ٱلرَُّشَُل كَاَل ٱرِۡجۡع إََِلَٰ َرّبَِم فَۡس  اُس َوفِيًِ َيۡعِِصُ ۡعَو َوكَاَل ٱلَۡهلُِم ٱۡئُتَِِن بًِۦِۖ فَلَهَّ َِِٰت َقطَّ ََةِ ٱلَّ َٔٔٔۡۡلُ َنا بَاُل ٱلنِّۡص

َّۚ إِنَّ َرّّبِ بَِلۡيِدٌِوَّ َعلِيٞم   وَّ ٍُ يِۡدَي
َ
 أ

Yụsufu ayyuhaṣ-ṣiddīqu aftinā fī sab'i baqarātin simāniy ya`kuluhunna sab'un 

'ijāfuw wa sab'i sumbulātin khuḍriw wa ukhara yābisātil la'allī arji'u ilan-nāsi 

la'allahum ya'lamụn, (QS. 12:46) Qāla tazra'ụna sab'a sinīna da`abā, fa mā 

ḥaṣattum fa żarụhu fī sumbulihī illā qalīlam mimmā ta`kulụn, (QS. 12:47) ṡumma 

ya`tī mim ba'di żālika sab'un syidāduy ya`kulna mā qaddamtum lahunna illā 

qalīlam mimmā tuḥṣinụn, (QS. 12:48) ṡumma ya`tī mim ba'di żālika 'āmun fīhi 

yugāṡun-nāsu wa fīhi ya'ṣirụn, (QS. 12:49) Wa qālal-maliku`tụnī bih, fa lammā 
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jā`ahur-rasụlu qālarji' ilā rabbika fas`al-hu mā bālun-niswatillātī qaṭṭa'na 

aidiyahunn, inna rabbī bikaidihinna 'alīm, (QS. 12:50). 

Artinya : (Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, hai 

orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi 

betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-

kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar 

aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya" (QS. 12:46). 

Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; 

maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit 

untuk kamu makan (QS. 12:47). Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun 

yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk 

menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu 

simpan (QS. 12:48). Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya 

manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur" 

(QS. 12:49). Raja berkata: "Bawalah dia kepadaku". Maka tatkala utusan itu 

datang kepada Yusuf, berkatalah Yusuf: "Kembalilah kepada tuanmu dan 

tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai 

tangannya. Sesungguhnya Tuhanku, Maha Mengetahui tipu daya mereka" (QS. 

12:50). 

Surah diatas menjelaskan bahwa kita sebagai manusia hendaklah pandai dalam 

mengelola harta yang kita miliki. Harta atau kekayaan yang kita miliki tidak boleh 

kita habiskan hanya untuk konsumsi saja, tetapi sebagian kekayaan yang kita 

miliki kita sisihkan untuk ditangguhkan pemanfaatannya untuk keperluan yang 

lebih penting. Surah ini mengajarkan kepada kita untuk mengelola dan 

mengembangkan kekayaan untuk persiapan di masa yang akan datang yang  bisa 

berarti 1, 5, 10 atau 15 tahun ke depan bahkan lebih, termasuk juga masa pensiun 

atau hari tua. Mengelola harta dapat dilakukan dalam beberapa bentuk seperti 

menabung atau mendepositokan di bank, mengembangkannya melalui bisnis, 

membelikan properti ataupun cara-cara lain yang halal dan berpotensi besar dapat 

menghasilkan keuntungan (Jauhari 2014). 

Pasar modal memiliki peran penting untuk pembangunan negara. Pasar modal 

merupakan salah satu instrumen investasi yang populer yang menawarkan 
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alternatif investasi bagi investor dan sumber pendanaan untuk perusahaan 

(Ardianto and Mirza 2015). Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal (UUPM) pasal 1 ayat (12) adalah 

kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, 

perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga 

dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan pasar modal yang kegiatannya 

sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan aturan 

atau prinsip syariah disebut pasar modal syariah. Dengan adanya pasar modal 

syariah diharapkan mampu menjalankan fungsi yang sama dengan nilai syariah 

yang mencerminkan keadilan dan pemerataan distribusi.   

Pasar modal dalam menjalankan perannya sebagai sumber pendanaan bagi 

perusahaan untuk pengembangan usahanya. Pasar modal dikatakan likuid apabila 

transaksi saham yang dilakukan investor terjadi lebih mudah. Pasar modal 

dikatakan efisien jika harga dari surat berharga mencerminkan nilai dari 

perusahaan secara akurat (Amalia 2018). Menurut Adiansyah dan Qoyum (2012), 

menjelaskan bahwa “efisiensi pasar modal syariah akan tercapai ketika harga 

sekuritas syariah mampu mencerminkan semua informasi yang ada.” Informasi 

dibutuhkan investor untuk pengambilan keputusan dalam berinvestasi agar 

investasi dapat memberikan keuntungan yang maksimal dengan resiko yang 

seminimal mungkin. Menurut Darmadji dan Fakhrudin (2001) dalam Azizah 

(2019) “salah satu informasi penting bagi investor dalam mengambil keputusan 

investasi adalah corporate action yaitu aktivitas emiten yang dapat mempengaruhi 

jumlah saham beredar ataupun yang bergerak di pasar.” Bentuk dari aksi korporasi 

yang sering dilakukan oleh emiten yang dapat mempengaruhi harga saham 

menurut Samsul (2015) seperti pengumuman pembagian deviden tunai, 

pengumuman split, pengumuman right issue, pengumuman saham bonus atau 

saham deviden, dan lain-lain. Melalui aksi korporasi, emiten berupaya 

meningkatkan dan mempertahankan likuiditas perdagangan saham. Salah satu aksi 

korporasi  yaitu pemecahan saham (stock split).  

Stock split adalah kegiatan memecah saham, dimana harga per lembar saham 

baru setelah stock split adalah 1/n dari saham per lembar sebelumnya (Hartono 

2014). Stock split dilakukan perusahaan agar harga saham tidak terlalu mahal 
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Pengumuman 
Peristiwa  

Ada Abnormal Return 
Ada Kandungan 

Informasi 

Tidak Ada Abnormal 
Return 

Tidak Ada Kandungan 
Informasi 

sehingga dapat meningkatkan likuiditas saham (Hasna 2010). Alasan perusahaan 

melakukan pemecahan saham kemungkinan dikarenakan harga saham yang terlalu 

mahal sehingga tidak mampu dijangkau oleh calon investor dan saham tersebut 

tidak likuid, jika saham tidak likuid maka transaksi perdagangan terhadap saham 

tersebut akan semakin sedikit. Sedikitnya transaksi perdagangan yang terjadi 

menyebabkan harga tidak bergerak fluktuatif, sehingga harapan untuk 

mendapatkan abnormal return juga akan semakin sedikit (Wijanarko 2012). 

Menurut Jogiyanto (2014) “pemecahan saham yang dilakukan oleh perusahaan 

akan diintepretasikan oleh investor sebagai sinyal bahwa manajer memiliki sinyal 

yang menguntungkan dimana hal tersebut ditunjukkan dengan adanya abnormal 

return yang positif di sekitar pengumuman stock split.” 

Ketika perusahaan mengumumkan stock split, investor akan melakukan 

analisis terlebih dahulu apakah pengumuman tersebut merupakan good news atau 

bad news (Tandelilin 2010). Kemudian investor akan bereaksi sesuai dengan hasil 

analisisnya. Gabungan dari masing-masing reaksi investor yang berbeda 

tersebutlah menimbulkan reaksi pasar. Reaksi pasar terhadap suatu informasi 

publik diukur dengan melihat abnormal return (Artama and Wirakusuma 2018).  

Adanya reaksi pasar atas terjadinya suatu aksi korporasi, menurut Jogiyanto 

(2014) reaksi pasar dapat diukur dengan menggunakan return sebagai nilai 

perubahan harga atau dengan menggunakan abnormal return. Hal tersebut dapat 

dijabarkan sebagai berikut : 

 

 

 

Sumber : Hartono, Jogiyanto. 2014. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. 

Yogyakarta: BPFE  

Gambar 1.1 

Kandungan Informasi Suatu Peristiwa 
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Dari gambar diatas dapat dilihat pada saat terjadi peristiwa stock split, terdapat 

2 kemungkinan yang muncul. Pertama, terdapat abnormal return akibat stock split 

maka dapat disimpulkan event tersebut mengandung informasi sehingga pasar 

bereaksi. Kedua, tidak terdapat abnormal return akibat stock split, maka peristiwa 

stock split tidak mengandung sebuah informasi sehingga pasar tidak bereaksi 

(Jasmine 2015).  

Penelitian tentang reaksi pasar atas stock split sebelumnya pernah dilakukan 

oleh P.J. dan Rao (2001) dan Mittal (2015) yang menyimpulkan bahwa abnormal 

return signifikan terhadap stock split sesuai dengan signaling theory. Berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Azizah (2019) dan Ghazali, Taib dan 

Othman (2014) menyatakan bahwa abnormal return tidak signifikan terhadap 

stock split. Penelitian yang dilakukan oleh Jasmine (2015) menyatakan bahwa 

tidak ada perbedaan yang signifikan pada AAR sebelum dan sesudah stock split, 

sedangkan pada CAAR terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah 

stock split. Pada penelitian yang dilakukan oleh Pilotte & Timothy (1996) 

menyatakan bahwa peristiwa stock split sebelumnya yang pernah terjadi 

digunakan investor untuk menafsirkan peristiwa stock split masa kini. Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Bondhanwala (2014) menyatakan bahwa terdapat 

AAR di sekitar peristiwa stock split.  

Penelitian ini menggunakan pasar modal syariah pada dua negara yaitu 

Indonesia dan Malaysia. Hal ini dikarenakan Indonesia dan Malaysia adalah dua 

negara yang termasuk dalam anggota ASEAN yang memiliki mayoritas penduduk 

muslim terbanyak di dunia. Negara Indonesia memiliki sekitar 270 juta jiwa 

penduduk, 87% memeluk agama Islam. Sedangkan negara Malaysia memiliki 

sekitar 31 juta jiwa penduduk, 61% memeluk agama Islam Selain itu, Indonesia 

dan Malaysia merupakan negara yang mengalami perkembangan keuangan 

syariah dengan sangat baik salah satunya yaitu pasar modal syariah. 

Perkembangan pasar modal syariah Indonesia diawali dengan diterbitkannya 

reksadana syariah untuk pertama kali pada tahun 1997 (Bursa Efek Indonesia 

2019). Pada tahun 2019 pasar modal syariah Indonesia menjadi pasar modal 

syariah terbaik nomor 1 di dunia, dibuktikan dengan mendapatkan penghargaan 

sebagai The Best Islamic Capital Market pada Global Islamic Finance Award 
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2019. Perkembangan pasar modal syariah di Malaysia berdasarkan informasi yang 

dimuat dalam IOSCO, dimulai dari penerbitan obligasi syariah pertama kali oleh 

pemerintahan Malaysia dan cukup sukses pada tahun 1983, yaitu The Goverment 

Investment Issue (GII) (Bursa Malaysia 2019). Pada tahun 2016, Malaysia 

mendapatkan penghargaan sebagai The Best Islamic Capital Market pada Global 

Islamic Finance Award selama 3 tahun berturut-turut yaitu tahun 2016, 2017 dan 

2018. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dan Malaysia  dapat dilihat 

dari kapitalisasi pasar. Kapitalisasi pasar saham Indonesia dan Malaysia secara 

keseluruhan menunjukkan tren naik. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai 

berikut. 

Tabel 1.1 

Kapitalisasi Pasar Saham Syariah Indonesia dan Malaysia 

TAHUN INDONESIA (Miliar USD) MALAYSIA (Miliar USD) 

2016 234,51 337,60 

2017 274,88 466,37 

2018 251,70 453,19 

2019 Jan 

        Feb 

        Mar 

        Apr 

        Mei 

        Jun 

        Jul 

274,56 

272,55 

266,78 

265,45 

253,87 

261,92 

267,21 

462,72 

475,15 

475,76 

471,30 

473,07 

487,58 

486,38 

Sumber : Statistik Saham Syariah 2019 & Islamic Capital Market Statistics 2019 

Penelitian ini bermaksud mengetahui reaksi pasar dengan menggunakan event 

study dan stock split sebagai event. Indeks syariah yang digunakan yaitu Indeks 

Saham Syariah Indonesia (ISSI) untuk negara Indonesia dan FTSE Bursa 

Malaysia Emas Shariah Index (FBMSHA) untuk negara Malaysia. Terpilihnya 

indeks ISSI dan FBMSHA dikarenakan kedua indeks tersebut merupakan indeks 

saham yang mencerminkan keseluruhan saham syariah yang tercatat. Berdasarkan 

tujuan tersebut dan uraian latar belakang diatas, maka penulis memutuskan untuk 

melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Perbandingan Reaksi Pasar 

Terhadap Stock Split Di Indonesia dan Malaysia Periode 2015-2019”. 
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1.2 Kesenjangan Penelitian 

Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan penelitian tentang reaksi pasar 

atas peristiwa stock split (P.J & Rao, 2001; Azizah, 2019; Pilotte & Timothy, 

1996; Jasmine, 2015; Ghazali, Taib & Othman, 2014; Bodhanwala, 2015; Mittal, 

2015). Penelitian tentang reaksi pasar atas stock split sebelumnya pernah 

dilakukan oleh P.J. dan Rao (2001) dan Mittal (2015) yang menyimpulkan bahwa 

abnormal return signifikan terhadap stock split sesuai dengan signaling theory. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Azizah (2019) dan Ghazali, Taib 

dan Othman (2014) menyatakan bahwa abnormal return tidak signifikan terhadap 

stock split. Pada penelitian ini, peneliti ingin menguji kembali reaksi pasar berupa 

abnormal return atas pengumuman stock split pada dua negara yaitu Indonesia 

dan Malaysia. Penelitian ini menggunakan sampel pada perusahaan yang terdaftar 

di ISSI untuk negara Indonesia dan FBMSHA untuk negara Malaysia periode 

tahun 2015-2019.  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui reaksi pasar berupa abnormal return atas peristiwa stock 

split pada pasar modal syariah di negara Indonesia periode tahun 2015-2019, 

2. Untuk mengetahui reaksi pasar berupa abnormal return atas peristiwa stock 

split pada pasar modal syariah di negara Malaysia periode tahun 2015-2019, 

3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara pasar modal syariah 

Indonesia dan Malaysia. 

1.4 Ringkasan Hasil Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode event study dengan tujuan mengetahui 

reaksi pasar atas peristiwa stock split. Penelitian ini mengambil sampel pasar dua 

negara yaitu pasar modal syariah Indonesia dan Malaysia. Dari hasil penelitian 

ditemukan bahwa terdapat abnormal return signifikan di sekitar tanggal peristiwa 

stock split pada pasar modal syariah Indonesia dan Malaysia. Adanya abnormal 

return pada kedua pasar modal syariah tersebut menyimpulkan bahwa pasar 

modal syariah Indonesia dan Malaysia pada periode 2015-2019 tidak efisien 

dalam bentuk setengah kuat.   
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1.5 Uji Ketahanan (Robustness) 

Penelitian ini menggunakan uji ketahanan dengan membagi periode sampel 

sebesar 25%, 50% dan 75% sesuai dengan jurnal penelitian yang dilakukan oleh 

Butler, Grullon, dan Weston (2005) dan Phan, Susan dan Narayan (2015). 

Pengujian robust dengan membagi periode sampel bertujuan untuk mengetahui 

perbedaan periode sampel. Terdapat tiga periode out of sample yaitu pada Januari 

2015 – Februari 2016, Januari 2015 - April 2017, dan Januari 2015 - Juni 2018. 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan gambaran permasalahan dan alasan pentingnya penelitian 

yang dilakukan oleh penulis dengan judul “ANALISIS PERBANDINGAN 

REAKSI PASAR TERHADAP STOCK SPLIT DI INDONESIA DAN 

MALAYSIA PERIODE 2015-2019” yang menguraikan latar belakang masalah, 

kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, ringkasan hasil penelitian, robustness 

test, dan sistematika penulisan. 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan landasan teori, penelitian terdahulu serta hipotesis. 

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menggambarkan metode penelitian yang digunakan dimulai dari 

pendekatan penelitian, model empiris, definisi operasional variabel, jenis dan 

sumber data, dan teknik analisis. 

BAB 4 : PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil pembahasan pada skripsi yang disesuaikan dengan 

landasan teori yang mampu memberikan gambaran yang berhubungan dengan 

judul dan metode penelitian yang digunakan.  

BAB 5 : KESIMPULAN 

Bab ini merupakan akhir dari penelitian ini, dimana menjelaskan ringkasan hasil 

penelitian, kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian, serta daftar pustaka, 

yakni sumber-sumber yang mendukung validitas data, baik berupa  buku, jurnal 

ataupun situs web resmi.  
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