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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama beberapa dekade terakhir ini, semakin banyak peristiwa

pemecahan saham (stock split) di pasar modal yang dilakukan oleh para

emiten di BEJ. Stock split menjadi salah satu alat popular yang digunakan

oleh para manajer perusahaan untuk menata kembali harga pasar saham.

Hal ini mengidentifikasikan bahwa stock split merupakan alat yang

penting dalam praktik pasar modal.

Stock split atau pemecahan saham sudah menjadi istilah yang tidak

asing lagi bagi para pemain pasar modal. Mereka menggunakan istilah ini

untuk menyebut kebijakan perusahaan publik yang memperbanyak jumlah

sahamnya tanpa melakukan suntikan modal baru. Tentu saja, karena

modalnya tetap tak bertambah tetapi jumlah sahamnya berlipat, nilai

saham otomatis merosot. Biasanya jumlah saham dinaikkan dua kali lipat,

sehingga nilai sahamnya turun menjadi tinggal separuhnya. Langkah ini

biasanya ditempuh agar harga saham menjadi lebih murah, sehingga

terjangkau para pemodal kecil. Harga yang lebih terjangkau akan

mendorong semakin banyak investor untuk menanamkan modalnya pada

perusahaan tersebut sehingga harganya semakin tinggi.
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Bertahun-tahun pertanyaan mengenai mengapa perusahaan

melakukan stock split telah menjadi teka-teki bagi banyak peneliti. Secara

teoritis, pemecahan saham diketahui tidak menciptakan nilai ekonomis.

Tetapi dalam praktik, umumnya pasar bereaksi positif terhadap informasi

pemecahan saham yang dilakukan perusahaan.

Pemecahan saham (stock split) merupakan suatu fenomena yang

masih diperdebatkan dan menjadi teka-teki di bidang ekonomi (Brigham

dan Gapenski, 1994). Secara sederhana pemecahan saham berarti

memecah selembar saham menjadi n saham. Pemecahan saham

mengakibatkan bertambahnya jumlah lembar saham yang beredar tanpa

transaksi jual beli yang mengubah besarnya modal. Harga per lembar

saham baru setelah pemecahan saham adalah sebesar 1/n dari harga

sebelum pemecahan (Marwata, 2000).

Pemecahan saham umumnya hanya meningkatkan jumlah saham

yang beredar namun tidak memberikan dana baru atau klaim tambahan

kepada shareholders (Baker, et.al., 1995). Secara murni pemecahan saham

hanya merupakan perubahan akuntansi yang bersifat “kosmetik” untuk

mengurangi par value saham tetapi tidak mengubah jumlah modal di

dalam neraca perusahaan (Baker dan Powell, 1993 seperti dikutip oleh

Fatmawati dan Asri, 1999).

Lamouruk dan Poon (1987) dalam penelitiannya berhasil

menunjukkan bahwa jumlah pemegang saham menjadi bertambah banyak

setelah stock split. Kenaikan jumlah tersebut disebabkan oleh menurunnya
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harga, volalitas harga saham menjadi lebih tinggi sehingga menarik

investor untuk memperbanyak jumlah saham yang dipegang. Dengan

demikian likuiditas meningkat sebagai akibat semakin banyak investor

yang dapat menjual atau membeli saham. Berbeda dengan penelitian

Copeland (1979) yang menemukan bahwa likuiditas saham mengalami

penurunan setelah stock split yang ditunjukkan menurunnya volume

perdagangan setelah stock split , biaya transaksi pialang secara

proporsional meningkat, dan bid ask sprit (selisih harga bid yang diajukan

oleh pembeli dengan harga ask yang diminta oleh penjual) juga lebih

tinggi dari pada sebelumnya.

Anggraini dan Hartono (2000) meneliti ada tidaknya informasi laba

dan dividen kas yang dibawa oleh pemecahan saham. hasilnya

menunjukkan bahwa pada tahun-tahun sebelum pemecahan saham tidak

ada pertumbuhan laba yang signifikan, namun penelitian ini menunjukkan

bahwa pemecahan saham membawa informasi dividen kas.

Di Indonesia penelitian serupa telah dilakukan oleh Ewijaya dan

Indriantoro (1999). Penelitian ini menemukan bahwa terdapat reaksi

positif terhadap pengumuman pemecahan saham. Reaksi pasar tersebut

sebenarnya bukan karena respon terhadap tindakan pemecaham saham itu

sendiri, namun terhadap prospek perusahaan yang disinyalkan oleh

pemecah saham tersebut. Sinyal yang ditunjukkan dalam pemecahan

tersebut adalah bahwa perusahaan yang melakukan pemecahan saham

merupakan perusahaan yang mempunyai kinerja yang baik.
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Selain dengan melihat deviden, alternative lain untuk pendekatan

hipotesis dividen adalah dengan memperhatikan informasi earning yang

ada pada stock split (Miliasih, 2000). Pendekatan ini dilakukan dengan

menggunakan asumsi bahwa ada dua jenis informasi earning dalam stock

split. Pertama, stock split dapat menyediakan informasi yang

menguntungkan tentang peningkatan kinerja future earning. Selanjutnya

yang kedua, informasi earning yang didapat sebelum saat dilakukan split

Marwata (2000) menguji perbedaan kinerja dan tingkat kemahalan

harga saham antara perusahaan yang melakukan pemecahan saham dengan

yang tidak melakukan pemecahan saham dengan menggunakan uji

ANOVA. Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan

pemecahan saham yang diukur dengan laba bersih maupun laba per lembar

saham (EPS) tidak lebih tinggi dibanding perusahaan yang tidak

melakukan pemecahan saham. dengan demikian hasil penelitian tidak

mendukung signaling theory. Sedangkan ditinjau dari tingkat kemahalan

harga saham, rasio harga terhadap nilai buku perusahaan (price to book

value) yang melakukan pemecahan saham lebih tinggi dibanding dengan

perusahaan yang tidak melakukannnya. Namun, untuk rasio harga

terhadap laba tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

Bertentangan dengan penelitian Marwata (2000), Khomsiyah dan

Sulistyo (2001) yang menggunakan analisis diskriminan mengungkapkan

bahwa bukan price to book value melainkan price to earning ratio yang

merupakan variabel yang membedakan dua kelompok perusahaan yang



5

melakukan pemecahan saham dan perusahaan yang tidak melakukan

pemecahan saham.

Berdasarkan inkonsistensi hasil penelitian yang ada dan disebabkan

adanya ketidakcocokan antara teori dan praktik mengenai kandungan

informasi pemecahan saham, penelitian ini bertujuan menguji kembali

apakah kinerja keuangan perusahaan dan tingkat kamahalan harga saham

merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk

melakukan stock split (pemecahan saham). dalam penelitian ini juga

melihat apakah signaling theory dan trading range theory relevan

digunakan dalam menjelaskan fenomena stock split.

Penelitian ini merupakan replikasi dari dua penelitian sebelumnya

yaitu Marwata (2000) serta Khomsiyah dan Sulistyo (2001). Perbedaan

penelitian ini dengan kedua penelitian tersebut adalah dengan menambah

sampel serta memperbarui dan memperpanjang periode pengamatan

sampel. Penelitian ini menggunakan ROI  (return on ivestment) sebagai

proksi kinerja keuangan dan bukan laba bersih.

Penelitian ini hanya mengambil data dari perusahaan-perusahaan

yang listing di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Pemilihan ini didasarkan pada

kapasitas BEJ yang merupakan bursa efek terbesar di Indonesia dan cukup

mewakili perusahaan-perusahaan go public di Indonesia.
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A. Perumusan Masalah

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis diharapkan dapat

menjawab beberapa permasalahan dibawah ini yaitu :

1. Apakah kinerja keuangan perusahaan merupakan faktor yang

mempengaruhi perusahaan untuk melakukan stock split?

2. Apakah tingkat kemahalan harga saham merupakan faktor yang

mempengaruhi perusahaan untuk melakukan stock split ?

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris bahwa

kinerja keuangan perusahaan dan tingkat kemahalan harga saham

merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk

melakukan keputusan stock split.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan

kita dalam memahami teka-teki di seputar pengumuman stock split.

Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi oleh peneliti

selanjutnya yang berminat untuk meneliti stock split. Hasil penelitian
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ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan karena masih

banyak aspek dari stock split yang memerlukan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaku pasar

modal dalam mengambil keputusan investasi. Keputusan ini diambil

dengan menganalisis apakah saham yang dibeli akan dapat

memberikan sinyal yang tepat bagi kinerja keuangan perusahaan

dimasa mendatang dan memberikan tingkat pengembalian investasi

yang memadai. Atas  dasar analisis tersebut, mereka dapat menetapkan

portofolio yang sesuai dengan referensi mereka terhadap resiko

mendatang.

Selain itu penelitian ini juga bermanfaat bagi perusahaan.

Manfaat utamanya adalah membantu perusahaan menentukan

kebijakan yang harus diambil agar saham yang mereka terbitkan dapat

memberikan tingkat keuntungan maksimal bagi investor.

D. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara

menyeluruh dalam penelitian ini, maka penulis membaginya ke dalam

lima bab berikut :
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Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi bagian pendahuluan yang terdiri atas : latar

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab kedua ini akan menganalisis beberapa landasan teori

yang digunakan sebagai pondasi dalam penelitian ini dan dalam

merumuskan hipotesis. Selain landasan teori, bab ini menuliskan

beberapa penelitian terdahulu yang masih terkait dengan

penelitian yang dilakukan saat ini. Keterangan mengenai

kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian dan beberapa

hipotesis yang telah dirumuskan juga turut disertakan dalam bab

ini.

Bab III Metode Penelitian

Bab ketiga dalam skripsi ini akan menjelaskan metode penelitian

yang digunakan yang terdiri atas : objek penelitian, desain

penelitian, populasi, sampel dan teknik sampel, definisi

operasional dan pengukuran variabel, sumber dan metode

pengumpulan data, serta metode analisis data.
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Bab IV Analisis Data dan Pembahasan

Dalam bab ini akan berisi deskripsi data yang digunakan, hasil

pengujian, normalitas data, dan hasil pengujian hipotesis. Dalam

bab ini juga akan dibahas mengenai hasil-hasil pengujian

terhadap sampel yang telah dilakukan sebagai upaya untuk

menjawab permasalahan.

Bab V Penutup

Dalam bab terakhir ini akan mengulas kesimpulan-kesimpulan

dari hasil penelitian pengaruh kinerja keuangan dan tingkat

kemahalan harga saham terhadap pemecahan saham (stock split)

yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa

Efek Jakarta.


