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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Selama beberapa dekade terakhir ini, semakin banyak peristiwa 

pemecahan saham (stock split) dipasar modal yang dilakukan oleh para emiten 

di BEI (Bursa Efek Indonesia). Pemecahan saham menjadi salah satu alat 

populer yang digunakan oleh para manajer perusahaan untuk menata kembali 

harga pasar saham. Hal ini mengindikasikan bahwa pemecahan saham 

merupakan alat yang penting dalam praktik pasar modal. 

Bertahun-tahun pertanyaan mengenai mengapa perusahaan melakukan 

pemecahan saham 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 biasanya hanya meningkatkan jumlah saham yang 

beredar namun tidak memberikan dana baru atau klaim baru pada shareholder. 

Secara murni pemecahan saham hanya merupakan perubahan akuntansi yang 

bersifat kosmetik untuk mengurangi parvalue saham tetapi tidak mengubah 

jumlah modal di dalam neraca perusahaan. 

Pemecahan saham merupakan fenomena dalam literature ekonomi 

keuangan perusahaan secara sederhana. Pemecahan saham berarti memecah 

selembar saham menjadi n lembar saham. Pemecahan saham mengakibatkan 
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bertambahnya jumlah lembar saham yang beredar tanpa transaksi jual beli dan 

tanpa mengubah besarnya modal. Tindakan pemecahan saham akan 

memberikan efek fatamorgana bagi investor, yaitu investor akan merasa 

seolah-olah menjadi lebih makmur memegang jumlah saham yang lebih 

banyak. Jadi pemecahan saham sebenarnya merupakan tindakan perusahaan 

yang tidak memiliki nilai ekonomis. (Marwata, 2001). 

Pemecahan saham tidak akan menambah kekayaan pemegang saham, 

karena di satu sisi jumlah lembar saham yang dimiliki investor bertambah 

tetapi di sisi lain harga saham turun secara proporsional. Namun dengan 

melakukan pemecahan saham diharapkan likuiditas saham akan meningkat, 

karena investor dapat membeli saham dengan harga yang relatif lebih rendah. 

Meskipun pemecahan saham tidak memberikan nilai ekonomis bagi pemegang 

saham, namun tindakan ini sering dilakukan oleh perusahaan (Muazaroh dan 

Iramani, 2005). 

Meskipun pemecahan saham tidak memiliki nilai ekonomis, tetapi 

banyak peristiwa pemecahan saham di pasar modal memberikan indikasi 

bahwa pemecahan saham merupakan alat yang penting dalam praktek pasar 

modal. (Marwata, 2001). Pemecahan saham telah menjadi salah satu alat yang 

digunakan oleh manajemen untuk membentuk harga pasar perusahaan. 

Harga pasar dari saham akan mencerminkan nilai suatu perusahaan, 

semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan 

tersebut dan terjadi sebaliknya. Oleh karena itu setiap perusahaan yang 

menerbitkan saham akan sangat memperhatikan harga sahamnya. Harga 
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saham yang terlalu rendah sering dikaitkan dengan kinerja perusahaan yang 

kurang baik. Namun bila harga saham terlalu tinggi (overprice) dapat 

mengurangi kemampuan investor untuk membeli sehingga menyebabkan 

harga saham akan sulit untuk meningkat lagi. Dalam mengantisipasi hal 

tersebut banyak perusahaan melakukan pemecahan saham. 

Teori yang mendukung peristiwa pemecahan saham ini antar lain 

Signaling Theory dan Trading Range Theory. Menurut Signaling Theory, 

pemecahan saham merupakan suatu sinyal dari manajer bahwa perusahaan 

berada dalam kondisi keuangan yang baik. Manajer ingin menyampaikan 

informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi ataupun prospek 

perusahaan kepada pihak yang membutuhkan informasi sebelum dilakukan 

pemecahan saham. Pihak luar tidak mendapatkan informasi yang cukup guna 

mengetahui kondisi perusahaan. Dengan adanya suatu sinyal yang baik berupa 

informasi yang disampaikan perusahaan, pihak luar dapat mengetahui kinerja 

keuangan yang dapat dilihat dari ROI (Return On Investment) dan EPS 

(Earning Per Share)-nya.  

Sedangkan menurut Trading Range Theory menyatakan bahwa 

pemecahan saham akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham. Menurut 

teori ini, harga saham yang terlalu tinggi (overprice) menyebabkan kurang 

aktifnya saham tersebut diperdagangkan. Dengan adanya pemecahan saham, 

harga saham menjadi tidak terlalu tinggi, sehingga akan semakin banyak 

investor yang mampu bertransaksi. Dengan adanya penataan harga ke rentang 

yang lebih rendah maka menimbulkan reaksi yang positif dari pasar. Para 
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analis maupun pelaku pasar dapat mengetahui tingkat kemahalan harga saham 

melalui PER (Return On Investment)  dan PBV (Price To Book Value) -nya. 

Hal ini juga diperkuat oleh pendapatnya Marwata (2001). 

Dalam dunia bisnis, terutama dalam perdagangan saham yang terdapat 

di pasar modal, banyak sekali aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh para 

investor untuk memperoleh keuntungan (return). Pemecahan saham 

memberikan informasi kepada investor tentang prospek peningkatan return 

masa depan yang substansial (Marwata, 2001). Return yang meningkat 

tersebut dapat diprediksi dan merupakan sinyal tentang laba jangka pendek 

dan jangka panjang (Bar-Josef dan Brown, 1997), dalam Marwata (2001). 

Dengan melihat return yang bisa diperoleh, maka investor akan tertarik untuk 

berinvestasi, jadi return merupakan salah satu faktor yang mendasari investor 

untuk membeli saham. 

Kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi keputusan pemecahan saham, karena kinerja keuangan 

merupakan alat ukur keberhasilan perusahaan untuk menghasilkan laba dan 

mencerminkan kondisi suatu perusahaan. Copeland (1979;116) dalam 

Marwata (2001), menyatakan bahwa salah satu gambaran prospek bagus 

adalah kinerja keuangan yang bagus. Perusahaan yang melakukan pemecahan 

saham memerlukan cukup biaya, oleh karena itu hanya perusahaan yang 

mempunyai prospek bagus saja yang mampu melakukan. 

Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur dari 

berbagai jenis industri. Peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan 
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kinerja keuangan dan tingkat kemahalan harga saham pada perusahaan 

manufaktur antara yang melakukan pemecahan saham dengan perusahaan 

yang tidak melakukan pemecahan saham yang selanjutnya dapat dijadikan 

tolok ukur dan pertimbangan bagi investor untuk membeli saham yang akan 

dipilihnya. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

tertarik untuk meneliti lebih jauh apakah ada perbedaan kinerja keuangan dan 

tingkat kemahalan harga saham pada perusahaan yang melakukan pemecahan 

saham dan perusahaan yang tidak melakukan pemecahan saham yang 

dituangkan dalam judul “ PENGARUH KINERJA KEUANGAN 

PERUSAHAAN DAN TINGKAT KEMAHALAN HARGA SAHAM 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMECAHAN SAHAM” 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan dalam 

perumusan masalah sebagai berikut: 

1.   Apakah kinerja keuangan perusahaan merupakan faktor yang 

 mempengaruhi perusahaan untuk melakukan pemecahan saham? 

2. Apakah tingkat kemahalan harga saham merupakan faktor yang 

 mempengaruhi perusahaan untuk melakukan pemecahan saham? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan, maka penelitian ini 

bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut :  

1. Untuk memperoleh bukti empiris apakah kinerja keuangan perusahaan 

 merupakan faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan 

 pemecahan saham. 

2. Untuk memperoleh bukti empiris apakah tingkat kemahalan harga saham 

merupakan faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan 

pemecahan saham? 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1.  Manfaat Teoritis. 

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan 

kita dalam memahami teka-teki pemecahan saham (stock split). Penelitian 

ini juga dapat digunakan sebagai reverensi oleh peneliti selanjutnya yang 

berminat untuk meneliti pemecahan saham. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat digunakan sebagai bahan rujukan karena masih banyak aspek dari 

pemecahan saham 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 

menganalisi apakah saham yang akan dibeli dapat memberikan sinyal 

yang tepat bagi kinerja keuangan perusahaan di masa mendatang dan 
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memberikan tingkat pengembalian hasil yang memadai. 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 yang 

maksimal bagi investor. 

 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh 

dalam penelitian ini, maka penulis membaginya kedalam lima bab berikut ini :  

Bab I : Pendahuluan  

 Bab ini berisikan bagian pendahuluan dari skripsi yang terdiri 

atas: latar belakang masalah dari penelitian, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. 

Bab II : Tinjauan Pustaka  

 Bab kedua ini akan mengulas beberapa landasan teori yang 

digunkan sebagai pondasi dalam penelitian ini  dan dalam 

merumuskan hipotesis. Selain landasan teori  bab ini menuliskan 

beberap penelitian terdahulu yang masih terkait yang dilakukan 

saat ini. Keterangan mengenai kerangka teoritis yang digunakan 

dalam penelitian dan beberapa hipotesis yang telah dirumuskan 

juga turut disertakan dalam bab ini. 
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Bab III : Metode Penelitian 

 Bagian ke tiga dari skripsi akan menjelaskan metode penelitian 

yang digunakan yang terdiri dari: desain penelitian; populasi, 

sample dan teknik sampling; definisi operasional dan pengukuran 

variable; sumber dan metode pengumpulan data; serta metode 

analisis data. 

Bab IV : Analisis Data dan Pembahasan 

 Bab ini akan berisi deskripsi data yang digunakan, hasil 

pengujian normalitas data, dan hasil pengujian hipotesis. Dalam 

bab ini juga dibahas mengenai hasil-hasil pengujian terhadap 

sampel yang telah dilakukan sebagai upaya untuk menjawab 

permasalahan. 

Bab V : Kesimpulan 

 Bab terakhir ini akan mengulas kesimpulan-kesimpulan dari hasil 

penelitian tentang kinerja keuangan perusahaan dan tingkat 

kemahalan harga saham berpengaruh terhadap keputusan 

pemecahan saham (stock split) yang dilakukan oleh perusahaan-

perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Kemudian 

berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti akan mencoba 

memberikan saran-saran bagi penelitian selanjutnya terkait 

dengan keterbatasan-keterbatasan yang terdapat dalam penelitian 

yang dilakukan saat ini. 

 




