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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan pasar modal sebagai lembaga piranti investasi 

memiliki fungsi ekonomi dan keuangan yang semakin diperlukan oleh 

masyarakat sebagai media alternatif dalam penghimpunan dana ( Suad 

Husnan, 2001:14 ). Dalam melaksanakan fungsi ekonominya pasar modal 

menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lenders ( pihak yang 

mempunyai kelebihan dana ) ke borrow ( pihak yang memerlukan dana ). 

Sedangkan fungsi keuangan dilakukan dengan menyediakan dana yang 

diperlukan oleh para borrower dan para lenders menyediakan dana tanpa 

harus terlibat langsung di dalam kepemilikan aktiva riil yang diperlukan untuk 

investasi tersebut. 

Pada pasar modal, investor yang ingin menyalurkan dananya 

terlebih dahalu melakukan analisis terhadap perusahaan dimana ia akan 

berinvestasi. Agar dapat membuat suatu keputusan dalam memilih investasi 

yang menguntungkan, investor memerlukan informasi. Informasi yang 

dibutuhkan investor dapat mengurangi ketidakpastian yang terjadi, sehingga 

keputusan yang diambil diharapkan akan sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai. 

Dalam menentukan apakah investor akan melakukan investasi di 

pasar modal atau tidak, biasanya ia mendasarkan keputusannya pada berbagai 
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informasi yang dimilikinya. Baik informasi yang tersedia di publik maupun 

informasi pribadi. Salah satu informasi yang ada adalah pemecahan saham 

(stock split). 

Menurut Brigham dan Gopenski (1999) dalam Beni Suhendra 

Winarso (2003), stock split merupakan suatu fenomena yang masih 

diperdebatkan dan menjadi teka-teki di bidang ekonomi. Hal tersebut karena 

sebenarnya stock split tidak menambah ekonomis bagi perusahaan, atau tidak 

secara langsung mempengaruhi cash flow perusahaan. Tetapi stock split masih 

saja dilakukan oleh perusahaan-perusahaan emiten. Dalam praktiknya pun, 

umumnya pasar bereaksi positif terhadap informasi pemecahan saham (stock 

split) yang dilakukan perusahaan. 

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 saham (Marwata,2001). 

Pemecahan saham umumnya hanya meningkatkan jumlah saham 

yang beredar namun tidak memberikan dana baru atau klaim tambahan kepada 

shareholders (Baker et.al, 1995). Secara umum, pemecahan saham hanya 

merupakan perubahan akuntansi yang bersifat kosmetif 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). 
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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. 

Selain dengan melihat dividen, alternatif lain untuk pendekatan 

hipotesis dividen adalah dengan memperhatikan informasi earningnya 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 adalah 

informasi earning yang didapat sebelum saat dilakukan split. 

Di Indonesia, penelitian serupa telah dilakukan oleh Ewijaya dan 

Nur Indriantoro (1999). Penelitian ini menemukan bahwa terdapat reaksi 

positif terhadap pengumuman pemecahan saham. Reaksi pasar tersebut 

sebenarnya bukan karena respon terhadap tindakan pemecahan saham itu 

sendiri. Namun terhadap prospek perusahaan yang disinyalkan oleh 

pemecahan saham tersebut. Sinyal yang ditunjukkan dalam pemecahan saham 

tersebut adalah bahwa perusahaan yang melakukan pemecahan saham 

merupakan perusahaan yang mempunyai kinerja baik. 

Marwata (2001) menguji perbedaan kinerja dan tingkat kemahalan 

harga saham antara perusahaan yang melakukan pemecahan saham dengan 

perusahaan yang tidak melakukan pemecahan saham dengan menggunakan uji 
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ANOVA. Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan 

pemecahan saham yang diukur dengan laba bersih maupun laba per lembar 

saham (EPS) tidak lebih tinggi dibanding dengan perusahaan yang tidak 

melakukan pemecahan saham. Dengan demikian hasil penelitiannya tidak 

mendukung signaling theory. Sedangkan ditinjau dari tingkat kemahalan 

harga saham, rasio harga terhadap nilai buku perusahaan yang melakukan 

pemecahan saham lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak 

melakukan pemecahan saham. Namun untuk rasio harga terhadap laba, tidak 

ada perbedaan yang signifikan. 

Bertentangan dengan penelitian Marwata (2001), Khomsiyah dan 

Sulistiyo (2001) yang menggunakan analisis diskriminan mengungkapkan 

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

merupakan variabel yang membedakan dua kelompok yaitu perusahaan yang 

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 kemahalan haraga 

saham merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk 

melakukan stock split. Penelitian ini juga mellihat apakah signaling theory dan 

trading range theory relevan digunakan dalam menjelaskan fenomena stock 

split. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH KINERJA KEUANGAN 

PERUSAHAAN DAN TINGKAT KEMAHALAN HARGA SAHAM 

TERHADAP KEPUTUSAN STOCK SPLIT”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini 

adalah: 

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? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menguji dan menganalisis apakah kinerja keuangan perusahaan 

merupakan faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan 

stock split. 

2. Menguji dan menganalisis apakah tingkat kemahalan harga saham 

merupakan faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan 

stock split.  
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D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khasanah pengetahuan 

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

Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai refrensi atau acuan untuk 

melakukan penelitian yang sejenis. 

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 di masa mendatang 

dan memberikan tingkat pengembalian hasil yang memadai. Atas dasar 

analisis tersebut, maka dapat menetapkan portofolio yang sesuai dengan 

preferensi mereka terhadap risiko 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 

sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi bagian pendahulaun dari skripsi yang 

terdiri atas latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab kedua ini akan membahas beberapa landasan 

teori yang digunakan sebagai pondasi dalam 

penelitian ini dan dalam merumuskan hipotesis. 

Selain landasan teori, bab ini juga menuliskan 

beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan 

penelitian yang dilakukan saat ini. Keterangan 

mengenai kerangka teoritis yang digunakan dalam 

penelitian dan beberapa hipotesis yang telah 

dirumuskan juga disertakan dalam bab ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bagian ketiga dari skripsi akan menjelaskan metode 

penelitian yang digunakan yang terdiri dari jenis 

penelitian, populasi dan sampel serta teknik 

sampling, sumber dan metode pengumpulan data, 

serta metode analisis data. 
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BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi deskripsi data yang digunakan, hasil 

pengujian, normalitas data dan 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 

Bab terakhir ini mengulas kesimpulan-kesimpulan 

dari hasil penelitian pengaruh kinerja keuangan 

perusahaan dan tingkat kemahalan harga saham 

terhadap keputusan pemecahan saham (stock split) 

yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang 

listing di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan 

kesimpulan-kesimpulan tersebut, peneliti mencoba 

untuk memberikan saran-saran bagi penelitian 

selanjutnya terkait dengan keterbatasan-keterbatasan 

yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan saat 

ini. 
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