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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Suatu usaha dalam mengembangkan dunia usaha ternyata banyak 

menemui kendala terutama dalam masalah terbatasnya jumlah modal atau 

dana yang akan digunakan untuk mengembangkan usaha tersebut, Salah satu 

alternative untuk memperoleh sumber dana yang dibutuhkan oleh perusahaan 

adalah dengan mendaftarkan sahamnya dipasar modal, karena dengan 

mencatatkan sahamnya di bursa dan saham perusahaan telah mulai 

diperdagangkan dipasar sekunder, maka perusahaan tersebut akan selalu 

berusaha untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan tujuan untuk dapat 

mempertahankan dan meningkatkan harga sahamnya di bursa efek. 

Keadaan demikian akan menuntut pasar modal sebagai salah satu 

sarana yang efektif dalam perekonomian nasional, yaitu dengan proses 

pengalokasian dana masyarakat. Karena pasar modal merupakan tempat untuk 

menggalang pengerahan dana jangka panjang dari masyarakat ke berbagai 
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sektor yang melaksanakan investasi sebagai sarana mobilitas dana yang 

bersumber dari masyarakat ke berbagai sektor yang melaksanakan investasi 

tersebut, maka pasar modal harus mampu menyediakan informasi yang 

diandalkan. Hal ini dikarenakan para investor membutuhkan perasaan aman 

dalam menyalurkan dananya melalui pasar modal. Perasaan aman ini 

diantaranya diperoleh dengan mendapatkan informasi yang jelas, wajar, dan 

tepat waktu sebagai dasar dalam keputusan investasinya. 

Informasi merupakan kebutuhan yang mendasar bagi para investor 

untuk melakukan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini 

berkaitan dengan pemilihan portofolio investasi yang paling menguntungkan 

dengan tingkat resiko tertentu. Informasi dapat mengurangi ketidakpastian 

yang terjadi, sehingga keputusan yang diambil diharapkan akan sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai.  

Investasi di pasar modal tergolong rumit, karena memerlukan 

persiapan khusus yang meliputi pencermatan atas performance efek yang 

diminati, trend pasar yang sedang berlangsung, informasi pasar, dan lain-lain. 

Sebelum investor menentukan keputusannya untuk melakukan pembelian 

saham di pasar modal tentu akan melakukan proses penilaian saham. Tahapan 

ini merupakan langkah awal untuk menentukan harga saham. Nilai dalam 

kaitannya dengan jual beli saham adalah nilai intrinsic, yaitu nilai wajar 

sebuah saham yang didukung oleh fakta yang mengandung unsur kekayaan 

perusahaan pada saat sekarang dan potensi perusahaan untuk menghimpun 

laba di masa yang akan datang. Nilai intrinsic sebuah saham dapat dilihat dari 

aspek fundamental yang meliputi aktiva, laba, deviden, dan rasio-rasio lain 
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yang biasa digunakan dalam menganalisis laporan keuangan. Sedangkan harga 

seringkali diartikan sebagai harga jual suatu saham atau harga pasar (market 

price) (Weston dan Copeland, 1989:144) 

Beberapa tahun ini banyak emiten di BEJ yang melakukan 

pemecahan saham (stock split). Stock split menjadi salah satu alat popular 

yang digunakan perusahaan untuk menata kembali harga sahamnya. Hal ini 

mengindikasikan bahwa stock split merupakan alat yang penting dalam 

praktek  pasar modal. 

Menurut Brigham dan Gapenski, 1994, stock split atau pemecahan 

saham merupakan salah satu bentuk informasi yang diberikan oleh emiten 

untuk menaikan jumlah saham yang beredar. Distribusi saham sebagai akibat 

dari stock split tersebut hanya mempengaruhi perusahaan secara “kosmetik” 

yakni hanya membagi corporate pie dalam jumlah yang lebih kecil (Barker 

dan Powell, 1993). Hal ini terjadi karena stock split dilakukan dengan 

memecah selembar saham  menjadi dua atau lebih lembar saham dimana nilai 

totalnya sama. Ini artinya pengumuman stock split tidak mempunyai nilai 

ekonomis. 

Stock split yang dilakukan oleh emiten dapat berupa stock split atas 

dasar satu-jadi-dua (two one for stock), artinya setiap pemegang saham akan 

menerima dua lembar saham untuk setiap satu lembar saham yang dipegang 

sebelumnya, nilai nominal saham baru ialah setengah dari nilai nominal saham 

sebelumnya. Begitu juga jika dilakukan stock split atas dasar satu –jadi –tiga 

(three-for-one–stock) pemegang saham akan menerima tiga lembar saham 

untuk setiap satu lembar saham yang dimiliki sebelumnya, nilai nominal 
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saham baru ialah sepertiga dari nilai nominal saham sebelumnya, dan 

seterusnya 

Pengamatan terhadap faktor fundamental, faktor teknikal suatu 

saham, serta faktor-faktor lainnya penting untuk dilakukan, karena dalam 

dunia investasi dikenal dua jenis resiko, yaitu resiko sistematik (systematic 

risk) dan resiko tidak sistematik (unsystematic). Jenis resiko tersebut terkait 

erat dengan teciptanya harga saham di pasar modal. Resiko sistematik 

mengacu pada resiko pasar, yaitu ketidakpastian hasil perolehan investasi 

yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi operasional 

perusahaan-perusahaan secara keseluruhan, seperti: faktor inflasi, 

pertumbuhan ekonomi, perubahan tingkat suku bunga, dan kondisi politik. 

Sedangkan resiko tidak sistematik (unsytematik risk) hanya dipengaruhi oleh 

faktor-faktor unik yang ada pada masing-masing perusahaan, seperti 

pemogokan, kerusakan pabrik, dan lain-lain. Kedua resiko diatas penting 

untuk dicermati karena masing-masing berpotensi menimbulkan kerugian 

investasi atau capital loss (Hinn, 2001:18). 

Penelitan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham 

yang diperdagangkan di bursa efek telah banyak dilakukan, baik di bursa 

dalam negeri maupun bursa luar negeri. Jhonshon (1977) dalam penelitiannya 

yang meneliti hubungan dan pengaruh dari faktor-faktor earning, dividen per 

saham, indeks harga saham industri dan kebijakan stock split terhadap 

fluktuasi harga saham menyatakan bahwa baik secara parsial maupun simultan 

variabel-variabel tersebut berpengaruh nyata terhadap fluktuasi harga saham. 
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Emita (dalam Rosyadi, 2002:25) melakukan penelitian pengaruh informasi 

laporan keuangan dalam penentuan harga saham di pasar modal di Indonesia. 

Analisa fundamental mencoba memperkirakan harga saham di masa 

yang akan datang dengan: (1) mengukur nilai faktor-faktor fundamental yang 

mempengaruhi harga saham di masa yang akan datang, (2) menerapkan 

hubungan variabel yang ada sehingga diperoleh taksiran harga saham 

(Husnan, 2001:315). Dalam analisa fundamental, yang dianalisis adalah 

faktor-faktor yang memprediksi perkembangan perusahaan di masa yang akan 

datang (Hin,2001). Selain itu perlu dilakukan pula analisa industri dan analisa 

perusahaan untuk mengestimasi harga saham. 

Analisa teknikal dilakukan untuk memperkirakan harga saham 

dengan mengamati perubahan harga di waktu yang lalu. Terdapat beberapa 

indikator yang menunjukan apakah bursa efek begairah atau tidak. Indikator-

indikator umum yang dipakai antara lain: (1) Indeks, meliputi indeks Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG), Indeks LQ45, Indeks industri, dan 

sebagainya. (2) Volume, nilai dan frekuensi transaksi perdagangan saham, (3) 

Nilai kapitalisasi pasar, (4) Transaksi investor asing (jual dan beli), (5) Jumlah 

saham yang telah dimiliki asing, dan lainnya. Indikator ini dipakai sebagai alat 

analisis secara teknikal.  

Harga saham yang ingin diteliti adalah harga saham sebelum dan 

pasca stock split mulai tahun 2000-2004.Variabel yang diikutsertakan adalah 

ukuran perusahaan (firm size) dan kelompok industri.  

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Winarso 

(2003), yang menganalisis “Perilaku Reaksi Harga Saham Terhadap 
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Pengumuman Stock Split di BEJ”. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

pengumuman stock split memberikan sinyal positif terhadap informasi 

manajemen perusahaan karena biaya transaksi saham memiliki hubungan 

negatif dengan harga saham, sehingga hasil ini menunjukan bahwa hanya 

perusahaan yang memiliki kinerja manajemen yang bagus saja yang dapat 

melakukan stock split. Hasil ini juga menunjukan bahwa pasar memberikan 

reaksi secara signifikan terhadap pengumuman stock split. 

Penelitian ini juga mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh 

Mahirun (2004) yang meneliti tentang “Abnormal Return Saham Perusahaan 

yang Melakukan Stock Split. Hasil penelitian menunjukan bahwa rata-rata 

abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman stock split relatif sama 

(tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return sebelum dengan rata-rata 

abnormal return sesudah stock split tersebut diumumkan. 

Selain kedua penelitian tersebut, peneliti juga mengacu pada 

penelitian Rio (2004), Rio meneliti tentang “Pengaruh pengumuman Stock 

Split Terhadap harga Saham DI BEJ: Analisis Abnormal Return”. Hasilnya 

menunjukan bahwa pengumuman pemecahan saham sebagian besar 

menimbulkan average abnormal return yang negatif yang berbeda secara 

signifikan dari nol. Tidak ada perbedaan yang signifikan reaksi pasar antara 

perusahaan kecil, sedang dan besar. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah: 

1. Tahun pengamatan 5 tahun, (2000-2004), sedangkan penelitian Winarso 

dua tahun (1996-1997), penelitian oleh Rio dengan tahun pengamatan lima 

tahun (1998-2002), dan penelitian oleh Mahirun dua tahun (1996-1997). 
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2. Penelitian ini lebih memfokuskan pada sampel penelitian, yaitu 

perusahaan-perusahaan yang melakukan stock split dikelompokkan 

menurut klasifikasi kelompok Industri. Pengelompokan kelompok industri 

dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu: kelompok industri 

manufaktur dan kelompok industri non manufaktur. Peneliti memilih 

menggunakan perusahaan manufaktur sebagai sampel dengan 

pertimbangan bahwa perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang 

terdaftar di BEJ dengan populasi yang besar dibandingkan perusahaan 

lainnya, sehingga mudah untuk dilakukan pengambilan sampel. Sedangkan 

Rio (2004) hanya mengelompokan berdasarkan sampel perusahaan 

manufaktur. Mahirun (2004) mengelompokan sampel berdasarkan 

perusahaan perbankan dan jasa asuransi. Dan Kusumatutik 

mengelompokan perusahaan menjadi kelompok perusahaan keuangan dan 

kelompok perusahaan non keuangan. 

3. Penelitian ini juga melakukan pengelompokan pada sampel penelitian  

berdasarkan ukuran perusahaan, yaitu perusahaan menengah atau kecil, 

dan perusahaan besar. Hal ini untuk membuktikan apakah terdapat 

perbedaan reaksi pasar antara masing-masing perusahaan tersebut. 

Pengelompokan ukuran perusahaan ini didasarkan pada: Keputusan Ketua 

Bapepam No: Kep-55/PM/1996 tanggal: 17 Januari 1996 yang kemudian 

diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam No: Kep-11/PM/1997 tanggal: 

30 April 1997 tentang “Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan 

Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Oleh Perusahaan Menengah 

Atau Kecil”. Salah satu isi keputusan tersebut, yaitu butir 1 menyatakan: 
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definisi dalam hubungannya dengan peraturan ini yaitu, sebagai berikut: 

Perusahaan menengah atau kecil adalah badan hukum yang didirikan di 

Indonesia yang memiliki jumlah kekayaan (total asset) tidak lebih dari Rp 

100.000.000.00 (seratus miliar rupiah). Berarti dari pernyataan tersebut 

dapat disimpulkan, yaitu sebagai berikut:  

a. Perusahaan menengah atau kecil, memiliki jumlah kekayaan (total 

asset): ≤ (kurang dari sama dengan) Rp 100.000.000.000,00. 

b. Perusahaan Besar, memiliki jumlah kekayaan (total asset): > Rp 

100.000.000.000,00. 

Sedangkan Rio (2004) menggunakan teknik cluster untuk memisahkan 

perusahaan menurut ukuran perusahaan. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Dari hasil penelitian terhadap stock split, ada yang mendukung teori 

empiris stock split, ada pula yang menunjukan pelaksanaan aktivitas stock split 

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel yang diteliti. 

Pihak yang mendukung stock split berkeyakinan bahwa harga saham yang 

lebih rendah akan meningkatkan investor kecil untuk melakukan investasi 

sehingga akan membuat pasar lebih likuid. Hal ini disebabkan investor kecil 

lebih menyukai saham berharga rendah meskipun kurang memiliki informasi 

mengenai saham tersebut. 

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat reaksi pasar terhadap pengumuman stock split?
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2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan atas reaksi pasar akibat 

pengumuman stock split antara perusahaan manufaktur dan perusahaan non-

manufaktur? 

 

3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan atas reaksi pasar akibat 

pengumuman stock split dengan memperhatikan ukuran perusahaan (firm 

size), yaitu diantara perusahaan menengah atau kecil dan perusahaan besar? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan permasalahan diatas, dimana company action yang 

dilakukan berupa stock split masih merupakan sebuah misteri yang cenderung 

masih mengandung kontroversi mengenai kandungan informasi, berkenaan 

seputar pengumuman stpck split. Maka penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mendapatkan bukti empirik mengenai kandungan informasi stock split 

dengan terlebih dahulu melakukan koreksi terhadap bias beta, dengan 

menggunakan metode koreksi beta saham Fowler dan Rorke (1983), 4 lead 

dan 4 lag yang telah terbukti secara empiris telah mampu untuk mengurangi 

bias beta di BEJ. 

2. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh pengumuman stock split, yang 

direspon perusahaan kecil/menengah, dan perusahaan besar.  

3. Dapat mengetahui secara empiris pengaruh pengumuman stock split yang 

direspon oleh emiten berdasarkan Kelompok Industri, terutama kelompok 

perusahaan manufaktur dan kelompok perusahaan non manufaktur yang 

mempengaruhi secara signifikan. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat, yaitu: 

1 Bagi investor, penelitian ini diharapkan sebagai bahan tambahan informasi 

untuk menilai potensi perusahaan sehingga dapat digunakan sebagai dasar 

dalam menilai investasi, apakah saham yang diinvestasikan akan 

memberikan tingkat keuntungan yang memadai dengan tingkat resiko 

tertentu yang menyertainya. Dimana diharapkan penelitian ini memberikan 

informasi secara empiris reaksi pasar mengenai kandungan informasi 

diseputar tanggal stock split.

2 Bagi emiten, penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak perusahaan 

dalam menetapkan kebijakan yang harus diambil atas kepemilikan saham 

investor sehingga dapat memberikan tingkat keuntungan yang maksimal 

serta untuk menarik minat calon investor lain dalam berinvestasi. 

3 Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan mengenai fenomena stock split yang masih dianggap sebagai 

puzzle phenomenon. Serta sebagai rujukan lebih lanjut karena banyak hasil 

dan penelitian kali ini memerlukan penelitian lebih lanjut. 

 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Penelitian yang berjudul “Reaksi Pasar Terhadap Pengumuman Stock 

Split Dengan Memperhatikan Faktor Kelompok Industri Dan Ukuran Perusahaan 

(firm size)”. Disajikan dalam lima bab. 
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Dengan Sistematika penulisan penelitian sebagai berikut: 

BAB I   : PENDAHULUAN 

 Bab ini akan menguraikan tentang latarbelakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

 Bab ini akan menguraikan tentang pengertian pasar modal, pasar 

modal indonesia, teori efisiensi pasar modal, teori yang relevan, 

pemecahan saham (Stock split), reaksi pasar terhadap pengumuman 

stock split, pengertian abnormal return, koreksi beta saham, Model 

indeks tunggal, pengaruh ukuran perusahaan, Even study, review 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis 

penelitian. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

 Bab ini akan membahas mengenai ruang lingkup penelitian, populasi   

sampel dan teknik pengambilan sampel, metode pengumpulan data, 

metode analisis data, dan desain penelitian.  

BAB IV  : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
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Bab ini akan membahas mengenai data yang digunakan, pengelolaan 

data tersebut dengan alat analisis yang diperlukan dan hasil dari 

analisis data. 

 

BAB V  : KESIMPULAN 

 Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis data 

yangtelah dilakukan, keterbatasan yang melekat pada penelitian, dan 

saran-saran yang ditunjukan untuk penelitian selanjutnya. 
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