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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Selama beberapa dekade terakhir ini, semakin banyak peristiwa stock 

split dipasar modal yang dilakukan oleh para emiten di BEI. Stock split 

menjadi salah satu alat populer yang digunakan oleh para manajer perusahaan 

untuk menata kembali harga pasar saham. Hal ini mengindikasikan bahwa 

stock split merupakan alat yang penting dalam praktik pasar modal. 

Bertahun-tahun pertanyaan mengenai mengapa perusahaan melakukan 

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

split tidak mempunyai nilai ekonomis. Tetapi dalam praktik, umumnya pasar 

bereaksi positif terhadap informasi stock split yang dilakukan perusahaan.  

Stock split merupakan fenomena dalam literatur ekonomika keuangan 

perusahaan yang membingungkan. Secara sederhana stock split berarti 

memecah selembar saham menjadi n lembar saham. Stock split mengakibatkan 

bertambahnya jumlah lembar saham yang beredar tanpa transaksi jual beli 

yang tidak mengubah besarnya modal. Harga per lembar saham setelah stock 

split adalah sebesar 1/n dari harga sebelum pemecahan (Marwata, 2001). 

Stock split 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 stock 

split diharapkan likuiditas saham akan meningkat, karena investor dapat 



 

  

membeli saham dengan harga yang relatif lebih rendah. Meskipun stock split 

tidak memberikan nilai ekonomis bagi pemegang saham, namun tindakan ini 

sering dilakukan oleh perusahaan (Muazaroh dan Iramani, 2005). 

Hasil survey menunjukkan bahwa motif utama perusahaan melakukan 

stock split adalah untuk meningkatkan likuiditas saham sehingga distribusi 

saham menjadi lebih luas akibat semakin besarnya kepemilikan saham dan 

jumlah transaksi. Hasil penelitian Lamoureuk dan Poon (1987) dalam 

Widiatmoko (2003) menunjukkan bahwa jumlah pemegang saham menjadi 

bertambah banyak setelah stock split. Kenaikan jumlah tersebut disebabkan 

oleh menurunnya harga, volitilitas 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. 

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 

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 stock split. 

 



 

  

Teori yang mendukung peristiwa stock split ini antara lain Signaling 

Theory dan Trading Range Theory. Menurut Signaling Theory menyatakan 

bahwa stock split memberikan sinyal yang positif karena manajer perusahaan 

akan menginformasikan prospek masa depan yang baik dari perusahaan 

kepada publik yang belum mengetahuinya. Alasan sinyal ini didukung dengan 

adanya kenyataan bahwa perusahaan yang melakukan stock split merupakan 

perusahaan yang mempunyai kinerja yang baik.  

Sedangkan menurut Trading Range Theory menyatakan bahwa stock 

split akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham. Menurut teori ini, 

harga saham yang terlalu tinggi (overprice) menyebabkan kurang aktifnya 

saham tersebut diperdagangkan. Dengan adanya stock split, harga saham 

menjadi tidak terlalu tinggi sehingga semakin banyak investor yang mampu 

bertransaksi. Stock split mengakibatkan terjadinya penataan kembali harga 

pasar saham pada rentang yang lebih rendah. Dengan adanya penataan harga 

ke rentang yang lebih rendah maka menimbulkan reaksi yang positif dari 

pasar.  

Marwata (2001) menguji perbedaan kinerja dan tingkat kemahalan 

harga saham antara perusahaan yang melakukan pemecahan saham dengan 

perusahaan yang tidak melakukan pemecahan saham dengan mengunakan 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 melakukannya. Namun, untuk rasio harga terhadap laba tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan. 

Bertentangan dengan penelitian Marwata (2001), 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 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 untuk menguji kembali 

apakah ada pengaruh antara kinerja keuangan perusahaan dan tingkat optimal 

range pada perusahaan go public antara perusahaan yang melakukan stock 

split dengan perusahaan yang tidak melakukan stock split. Sehingga dari hasil 

penelitian ini dapat memberikan informasi apakah ada pengaruh perusahaan 

yang melakukan stock split dengan perusahaan yang tidak melakukan stock 

split. Untuk selanjutnya dapat dijadikan tolok ukur dan pertimbangan bagi 

investor untuk membeli saham-saham yang akan dipilihnya.  

Penelitian ini merupakan replikasi dari dua penelitian sebelumnya 

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

penelitian ini dengan kedua penelitian tersebut adalah dengan menambah 



 

  

sampel serta memperbaharui dan memperpanjang periode pengamatan sampel. 

Selain itu, penelitian ini menggunakan ROI (return on investment) sebagai 

proksi kinerja keuangan dan bukan laba bersih untuk mengukur tingkat 

pertumbuhan perusahaan yang melakukan stock split. Alat analisis yang 

digunakan dalam penelitian juga membedakan dengan kedua penelitian 

sebelumnya yaitu analisis multivariate berupa Regresi Logistik. 

Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang listing di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan ini didasarkan pada kapasitas BEI 

yang merupakan bursa efek terbesar di Indonesia dan cukup mewakili profil 

perusahaan go public di Indonesia.  

Berdasarkan uraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat 

penelitian dengan judul “PENGARUH  KINERJA KEUANGAN 

PERUSAHAAN DAN TINGKAT OPTIMAL RANGE  TERHADAP 

KEPUTUSAN PEMECAHAN SAHAM Studi Empiris pada Bursa Efek 

Indonesia”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa uraian pada latar belakang diatas maka penulis 

memberikan perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROI 

mempengaruhi keputusan stock split. 

2. Apakah kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan EPS 

mempengaruhi keputusan stock split. 



 

  

3. Apakah tingkat optimal range yang diukur dengan PBV mempengaruhi 

keputusan stock split. 

4. Apakah tingkat optimal range yang diukur dengan PER mempengaruhi 

keputusan stock split. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan, maka penelitian ini 

bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut :  

1. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kinerja keuangan 

perusahaan yang diukur dengan ROI terhadap keputusan stock split. 

2. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kinerja keuangan 

perusahaan yang diukur dengan EPS terhadap keputusan stock split. 

3. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh tingkat optimal range yang 

diukur dengan PBV terhadap keputusan stock split. 

4. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh tingkat optimal range yang 

diukur dengan PER terhadap keputusan stock split. 

 

D. 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 tentang stock split. Hasil 



 

  

penelitian 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 sinyal yang tepat bagi kinerja keuangan perusahaan dimasa 

mendatang dan memberikan tingkat pengambilan hasil yang memadai. 

Atas dasar analisis tersebut, mereka dapat menetapkan portofolio yang 

sesuai dengan preferensi 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. 

 

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 satu ini berisikan latar belekang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan 

skripsi. 

 



 

  

Bab II  : Tinjauan Pustaka 

Bab kedua ini berisikan tentang teori stock split; kinerja keuangan 

perusahaan dan signaling theory; tingkat optimal range dan trading 

range theory; penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis serta 

kerangka teori. 

Bab III : Metode Penelitian 

Bagian ketiga dari skripsi akan menjelaskan metode penelitian yang 

digunakan sebagai berikut, desain penelitian; populasi, sampel dan 

teknik pengambilan sampling; definisi operasional variabel dan 

pengukurannya; sumber dan metode pengumpulan data; serta metode 

analisis data. 

Bab IV : Analisis Data dan Pembahasan 

Bab ini berisi hasil analisis data yang diperoleh dengan 

menggunakan alat analisis yang diperlukan serta pembahasan hasil 

penelitian. 

Bab V : Kesimpulan  

Bab terakhir ini akan mengulas kesimpulan-kesimpulan dari hasil 

penelitian. 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.  




