
BAB I 

PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Bursa Efek Jakarta merupakan salah satu tulang punggung berputarnya 

perekonomian di Indonesia dimana dalam bursa efek tersebut diselenggarakan 

perdagangan saham pasar sekunder. Tetapi sejak adanya krisis moneter,

perekonomian Indonesia mengalami kelesuan termasuk  perdagangan dalam 

bursa efek.  Kelesuan yang terjadi dalam perdagangan bursa efek tersebut 

disebabkan karena banyaknya jumlah investor yang kurang berminat

menanamkan modalnya yang disebabkan faktor eksternal dan juga faktor 

internal. Faktor eksternal yang menyebabkan berkurangnya minat para 

investor untuk menanamkan modalnya antara lain karena faktor ekonomi dan

faktor politik.

Faktor internal yang mempengaruhi kelesuan dalam berinvestasi di pasar 

modal disebabkan kehadiran investor jangka pendek di BEJ yang terkadang 

dengan keahliannya mampu mempengaruhi harga saham untuk bergerak naik 

dan turun secara tidak wajar. “Kelompok spekulator lebih menyukai saham-

saham perusahaan yang belum berkembang, kemudian membeli saham dalam

jumlah banyak sehingga meningkatkan likuiditas (Marzuki Usman et.al, 

1984)”. Perusahaan yang likuid menarik investor lain untuk ikut membeli

saham sehingga harga saham perusahaan tersebut menjadi naik kemudian pada 

saat harga saham naik spekulator menjual semua saham yang dimilikinya
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sehingga harga saham perusahaan tersebut turun. Hal ini tidak menguntungkan 

investor awam yang terpengaruh oleh aksi spekulan tersebut. “Menurut Lorie, 

Dodd, dan Klipton (1985) yang dimaksud dengan harga saham adalah harga 

yang dibentuk dari interaksi para penjual dan pembeli saham yang 

dilatarbelakangi oleh harapan mereka terhadap profit perusahaan”. 

 Pasar modal memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi terutama 

di negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar. Pasar modal telah 

menjadi salah satu sumber kemajuan ekonomi, sebab pasar modal dapat 

menjadi sumber dana alternatif bagi perusahaan. Pasar modal merupakan 

tempat bertemunya antara pihak yang memerlukan modal dengan pemilik 

modal baik perorangan maupun kelompok. Pasar modal bagi emiten berfungsi 

sebagai sarana untuk memperoleh dana dari masyarakat untuk pendanaan 

investasinya. Syarat utama yang diinginkan oleh para investor untuk bersedia 

menyalurkan dananya melalui pasar modal adalah perasaan aman atas 

investasinya. Perasaan aman ini timbul karena para investor memperoleh 

informasi yang benar, lengkap dan tepat waktu, sehingga memungkinkan 

investor untuk mengambil keputusan secara rasional. 

Informasi merupakan kebutuhan yang mendasar bagi para investor 

dalam pengambilan keputusan. Dengan informasi, investor dapat mengurangi 

ketidakpastian yang terjadi dan diharapkan dapat mencapai tujuan yang 

diinginkan. Seorang investor dalam menentukan saham yang akan dibeli atau 

dijual akan mempertimbangkan informasi yang tersedia. Pengambilan 

keputusan ini berkaitan dengan pemilihan portofolio investasi yang paling 
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menguntungkan dengan resiko tertentu (Sri Fatmawati dan Marwan Asri, 

1999). Dalam pasar modal, banyak sekali informasi yang bisa diperoleh 

investor baik informasi yang tersedia dari publik maupun informasi pribadi 

(private). Salah satu informasi yang ada adalah pengumuman pemecahan 

saham (stock split). Pemecahan saham merupakan aksi emiten dimana 

dilakukan pemecahan nilai nominal saham menjadi  nilai nominal yang lebih 

kecil. Pemecahan saham tersebut tidak mempengaruhi modal  yang disetor 

penuh dan tidak ada penambahan modal disetor tetapi yang terjadi hanyalah 

pemecahan niai nominal saham menjadi nilai nominal yang lebih kecil. 

Pemecahan saham merupakan salah satu bentuk distribusi laba perusahaan 

kepada pemegang saham, selain cash dividens dan stock dividen. Distribusi 

tambahan saham dalam bentuk pemecahan saham ini tanpa adanya 

pembayaran terhadap perolehan saham. “Menurut Barker dan Powell (1993) 

dalam Marwan Asri pada nilai per value tertentu secara murni distribusi saham 

tersebut hanya mempengaruhi perusahaan secara kosmetik. Artinya bahwa 

tindakan perusahaan tersebut merupakan upaya pemolesan saham agar 

kelihatan lebih menarik dimata investor, yang berarti tindakan tersebut tidak 

ekonomis”. Banyak peristiwa pemecahan saham dipasar modal memberikan 

indikasi bahwa pemecahan saham merupakan alat yang penting dalam praktek 

pasar modal. Pemecahan saham telah menjadi salah satu alat yang digunakan 

oleh manajemen untuk membentuk harga pasar saham perusahaan.  

Penelitian mengenai pemecahan saham telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Lakonishok dan Lev 
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(1978), pertumbuhan laba perusahaan yang memecah saham hanya sampai 

pada tahun pertama setelah pemecahan saham. Hal ini mencerminkan adanya 

kinerja yang baik pada perusahaan pemecah saham tetapi peningkatan laba 

tersebut hanya sementara. Menurut Asquit et.al dkk (1989) perusahaan yang 

mengumumkan pemecahan saham mengalami peningkatan laba yang 

signifikan selama beberapa tahun sebelum tahun pemecahan saham sampai 

dengan tahun pemecahan saham. Hasil penelitian Kleim dan Peterson (1989) 

dalam Wahyu Anggraini dan Jogiyanto H.M menyatakan bahwa perusahaan 

yang mengumumkan pemecahan saham mengalami revisi perkiraan laba lebih 

besar dari perusahaan kontrol yang tidak melakukan pemecahan saham. Hal 

tersebut menunjukkan adanya peningkatan laba yang luar biasa setelah 

pemecahan saham. Sedangkan menurut Wahyu Anggraini dan Jogiyanto H.M. 

(2000), dalam penelitiannya tidak terdapat pertumbuhan laba baik sebelum 

maupun setelah pemecahan saham dan untuk tahun pemecahan saham 

ditemukan adanya pertumbuhan laba tetapi pertumbuhan laba tersebut negatif 

signifikan.

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Asquit dkk (1989) dan Ball dan 

Brown (1969) dalam Wahyu Anggraini dan Jogiyanto H.M. (2000) 

mengindikasikan bahwa return pengumuman pemecahan berhubungan positif 

dengan peningkatan laba selama dua tahun sebelum atau tahun sebelum 

pemecahan saham. Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Wahyu Anggraini dan Jogiyanto H.M. (2000) dimana dalam 
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penelitiannya menyatakan bahwa tidak adanya hubungan reaksi pasar pada 

saat pemecahan saham dengan perubahan laba.  

Berdasarkan pada beberapa penelitian dengan menunjukkan hasil-hasil 

yang belum konsisten, maka dalam penelitian ini tertarik untuk melanjutkan 

penelitian dengan  sampel perusahaan manufaktur yang listing di BEJ dan 

mengeluarkan kebijakan pemecahan saham pada periode 2000 sampai dengan 

2004 dengan judul “PENGARUH PEMECAHAN SAHAM (STOCK SPLIT)

TERHADAP PERUBAHAN LABA PADA PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR TAHUN 2000 - 2004 DI BEJ”. Alasan diambilnya 

perusahaan manufaktur karena diantara golongan perusahaan yang listing di 

BEJ, perusahaan-perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang paling 

banyak melakukan kebijakan pemecahan saham (stock split).

1.2.  Perumusan Masalah 

Pengumuman pemecahan saham yang dilakukan oleh perusahaan 

merupakan fenomena yang menarik. Dari berbagai penelitian yang dilakukan 

tidak ada hasil yang pasti tentang manfaat dan pengaruh pemecahan saham. 

Namun dari sekian banyak pendapat tersebut pada dasarnya dapat 

dikelompokkan menjadi dua macam pendapat. Pendapat pertama mengatakan 

bahwa stock split hanya merupakan “kosmetika“ saham belaka dan tidak 

berpengaruh baik kepada perusahaan maupun pemegang saham. Sedangkan 

pendapat kedua banyaknya peristiwa pemecahan memberikan indikasi bahwa 

pemecahan saham merupakan alat yang penting dalam praktek pasar modal. 
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Sebagian penelitian menunjukkan hasil bahwa terdapat peningkatan laba 

sebelum tahun pemecahan saham dan sebagian lagi menunjukkan hasil 

peningkatan laba terjadi setelah tahun pemecahan saham. Penelitian ini 

mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Anggraini dan Jogiyanto       

H.M. dimana penelitian tersebut betujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

informasi laba dengan melihat perubahan laba sebelum dan setelah pemecahan 

saham dengan melakukan pengawasan terhadap laba per lembar saham. 

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan : 

1. Adakah peningkatan laba sebelum tahun pemecahan saham? 

2. Adakah peningkatan laba setelah tahun pemecahan saham? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan dalam penelitian 

ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis ada tidaknya peningkatan laba 

sebelum dan sesudah pemecahan saham terjadi. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

investasi di pasar modal. 

2. Memberi kajian bagi penelitian selanjutnya mengenai informasi yang 

relevan dengan penelitian ini. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini disusun dengan tujuan untuk mempermudah 

dalam pembahasan dan  pemahaman materi yang disajikan. Sistematika 

penulisan terbagi atas lima bab, yaitu : 

BAB I Pendahuluan

Merupakan pendahuluan dalam skripsi dengan mengemukakan 

tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian serta sistematika penulisan.  

BAB II Tinjauan Pustaka

Berisi landasan teori penelitian terdahulu yang bertujuan untuk 

memberikan dasar-dasar teoritis, hipotesa dan kerangka pemikiran. 

BAB III Metode Penelitian

Berisi tentang metodologi penelitian yang terdiri dari jenis 

penelitian, penentuan populasi dan sampel, jenis data dan sumber 

data, metode pengumpulan data, variable penelitian dan definisi 

operasional serta metode analisis data.    

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan

Merupakan bab inti penelitian yang berupa diskripsi obyek 

penelitian, hasil analisis data dan pembahasan. Dalam bab ini data-

data yang telah dikumpulkan dianalisa dengan alat-alat analisa 

yang telah dipersiapkan. 
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BAB V Penutup

Mengemukakan kesimpulan dari pembahasan materi penelitian 

dengan disertai saran berdasarkan analisa yang telah dilakukan.


