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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Informasi merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi para investor 

dalam pengambilan keputusan. Informasi dapat mengurangi ketidakpastian yang 

terjadi,  sehingga keputusan yang di ambil diharapkan akan sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai. Dalam pasar modal, banyak sekali infomasi yang dapat di 

peroleh investor baik informasi yang tersedia di publik atau pun informasi pribadi 

(privat). Salah satu informasi yang ada adalah pengumuman stock split. 

Stock split adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan go 

public untuk menaikkan jumlah saham yang beredar (Brigham & Gapenski dalan 

Fatmawati dan Asri, 1999:94). Aktivitas tersebut biasanya dilakukan pada saat 

harga dinilai terlalu tinggi sehingga akan mengurangi kemampuan investor untuk 

membelinya.pada dasarnya ada dua stock split yang dapat dilakukan yaitu split 

up (pemecahan naik ) dan split down (pemecahan turun ). Split up adalah 

penurunan nilai nominal per lembar saham yang mengakibatkan bertambahnya 

jumlah saham yang beredar. Misalnya pemecahan saham dengan split factor  2:1, 

3:1, 4:1,(maksudnya 2:1 ialah setiap 1 lembar saham lama ditukar dengan 2 

lembar saham baru, dan seterusnya) . Sebagai contoh pada 200 lembar saham 

dengan nilai nominal    Rp 1000 per lembar saham, dilakukan stock split dengan 

split faktor 2:1. maka jumlah lembar saham setelah peristiwa stock split menjadi 

400 lembar saham dengan nilai saham menurun menjadi Rp500 per lembar 

saham sedangkan split down adalah peningkatan nilai nominal perlembar saham 



dan mengakibatkan berkurangnya jumlah saham yang beredar. Misalnya 

pemecahan saham dengan split factor 1:2, 1:3, 1:4.(maksudnya 2:1 ialah setiap 2 

lembar saham lama ditukar dengan 1 lembar saham baru. Sebagai contoh 

dilakukan pemecahan saham pada 200 lembar saham dengan nominal Rp 1000 

per lembar saham dengan split factor 2:1, maka jumlah lembar saham akan turun 

menjadi 100 dengan nilai nominal akan naik menjadi Rp 2000 per lembar saham. 

Dengan adanya split up ataupun split down, saldo modal tidak berubah yang 

berubah hanya lembar saham yang beredar. 

Dengan demikian, sebenarnya stock split tidak menambah nilai dari 

perusahaan atau dengan kata lain stock split tidak mempunyai nilai ekonomis 

(Hartono, 2000:398). Fenomena ini menimbulkan pertanyaan yaitu jika memang 

stock split tidak mempunyai nilai ekonomis, mengapa perusahaan melakukannya 

dan pasar juga bereaksi terhadapnya.kemungkinan alasannya adalah berhubungan 

dengan likuiditas saham (liquidity hypothesis) dan sinyal yang disampaikan 

kepada perusahaan kepada publik. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan 

melakukan stock split (Kurniawati 2003) adalah: 

1. Untuk menyesuaikan harga pasar saham perusahaan pada tingkat dimana 

individu dapat lebih banyak menginvestasikan dananya. 

2. Untuk menyebarkan/ memperluas pemegang saham dengan meningkatkan 

jumlah sahan yang beredar dengan nilai pasar yang dapat dijangkau. 

3. Untuk menguntungkan pemegang saham yang ada dengan memberi 

kesempatan bagainamana untuk mengambil manfaat dari suatu penyesuaian 

pasar setelah stock split. 

 



Pengaruh stock split  terhadap keuntungan investor dijelaskan oleh 

Lamoureux dan Poon dalam Sukardi (2003: 330). Yang menyimpulkan bahwa 

pasar memberikan nilai positif terhadap  stock split karen adanya tax option 

impact. Dampak tersebut berbentuk pembebasan pajak yang dihadapi investor 

(tax exampt investor), sehingga investor memperoleh keuntungan lebvih. 

Sementara bagi manajer, pengumuman stock split dianggap sebagai sinyal positif 

karena perusahaan akan menyampaikan prospek masa depan yang baik kepada 

publik. Hal ini didukung dengan kenyataan bahwa perusahaan yang memiliki 

stock split merupakan perusahaan yang mempunyai kinerja yang baik. Jika pasar 

bereaksi pada waktu pengumuman stock split, bukan berarti pasar tersebut 

bereaksi karena informasi stock split terseut tidak mempunyai nilai ekonomis, 

tetapi bereaksi karena mengetahui prospek perusahaan di masa depan yang 

disinyalkan melalui stock split. Karena stock split mengandung biaya yang harus 

ditanggung, maka hanya perusahaan yang mempunyai prospek bagus saja yang 

mampu menanggung biaya ini, dan sebagai akibatnya pasar bereaksi positif 

terhadapnya. Sebaliknya, perusahan yang tidak mempunyai prsopek baik yang 

mencoba memberikan sinyal yang tidak valid lewat stock split akan mampu 

menanggung biaya tersebut, sehingga stock split bukannya akan meningkatkan 

harga sekuritasnya tetapi akan menurunkannya jika pasar cukup canggih untuk 

mengetahuinya. 

Ewijaya dan Indriantoro (1998) melakukan penelitian mengenai pengaruh 

stock split terhadap harga saham. Temuan yang dapat diperoleh dari penelitian 



tersebut menunjukkan bahwa stock split berpengaruh secara negatif terhadap 

perubahan harga saham secara signifikan. 

Fatmawati dan Asri (1999) menganalisis bid ask spread (perbedaan 

besarnya harga penawaran dan permintaan saham) da seputar pengumuman stock 

split. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 

harga saham, volume turnover (volume perputaran saham yang di perdagangkan) 

dan bid ask spread pada saat sebelum dan sesudah stock split. 

Kurniawati (2003) menganalisis kandungan informasi stock split dan 

likuiditas saham pada non-syncronous trading (kondisi perdagangan di Bursa 

Efek Jakarta yang tidak stabil). Hasilnya menunjukkan hanya beta saja yang 

memiliki perbedaan yang signifikan, sedangkan volume perdagangan dan bid ask 

spread meskipun berbeda tetapi tidak signifikan, hal tersebut menunjukkan 

bahwa terjadi penurunan likuiditas setelah stock split. 

Berdasarkan pada beberapa pandangan mengenai stock split, penelitian ini 

akan menguji kembali adanya pengaruh stock split terhadap likuiditas saham. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah : 

1. Periode penelitian sebelumnya dilakukan bulan januari 1963 sampai dengan 

bulan januari 1974, sedangkan penelitian ini menggunakan periode tahun 

pengamatan tahun 2002 sampai dengan tahun 2004. 

2. Penelitian sebelumnya tidak mempertimbangkan volume turnover, sedangkan 

penelitian ini mempertimbangkan volume tornover sebelum dan sesudah 

pemecahan saham. 



Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini mengambil judul 

“PENGARUH STOCK SPLIT : ANALISIS LIKUIDITAS SAHAM DI 

BURSA EFEK JAKARTA”. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun, maka permasalahan yang 

di hadapi adalah: 

1. Apakah ada perbedaan antara bid ask spread sebelum dan sesudah stock 

split? 

2. Apakah ada perbedaan antara volume perdagangan sebelum dan sesudah 

stock split? 

3. Apakah ada perbedaan antara volume turnover sebelum dan sesudah stock 

split? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antara bid ask spread sebelum dan 

sesudah stock split. 

2. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antara volume perdagangan 

sebelum dan sesudah stock split. 

3. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antara volume turnover sebelum 

dan sesudah stock split. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 



1. Memberikan informasi secara empiris reaksi pasar mengenai kandungan 

informasi di seputar tanggal pengumuman stock split. 

2. Memberikan informasi bagi investor mengenai sinyal yang di berikan akibat 

stock split di Bursa Efek Jakarta dalam hubungan dengan likuiditas 

perusahaan. 

3. Memberkan sumbangan tambahan literatur mengenai stock split terhadap 

likuiditas saham dan juga memberikan dasar bagi penelitian selanjutnya di 

masa yang akan datang. 

 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

  Pada bab ini memuat teori yang relevan mengenai pasar modal, 

stock split, likuiditas saham, efisiensi pasar, reaksi pasar 

terhadap stock plit, penelitian terdahulu, hipótesis dan kerangka 

pemikiran. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Pada bab ini mengemukakan tentang populasi, sampel, sumber 

data, variabel pengukuran, serta metode analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 



  Pada bab ini menguraikan tentang daskripsi data, statistik 

deskriptif, analisis dan pembahasan dan pembahasan hasil 

analisis data. 

BAB V : PENUTUP 

  Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian 

dan saran bagi peneliti selanjutnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




