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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR  BELAKANG 

Perkembangan pasar modal sebagai lembaga piranti investasi memiliki 

fungsi ekonomi dan keuangan yang semakin diperlukan oleh masyarakat 

sebagai media alternatif dan penghimpun dana (Husnan, 2003: 4). Dalam 

melaksanakan fungsi ekonominya, pasar modal menyediakan fasilitas untuk 

memindahkan dana dari lender (pihak yang mempunyai kelebihan dana) ke 

borrower (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 dalam 

kepemilikan aktiva riil yang diperlukan untuk investasi tersebut. 

Pada pasar modal, investor yang ingin menyalurkan dananya terlebih 

dahulu 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.  

Salah satu informasi yang dapat digunakan investor adalah pemecahan 

saham. Secara sederhana, pemecahan saham berarti memecah selembar saham 

menjadi n lembar saham. Pemecahan saham mengakibatkan bertambahnya 

jumlah lembar saham yang beredar tanpa transaksi jual beli yang mengubah 



besarnya modal. Harga per saham baru setelah pemecahan saham adalah 

sebesar 1/n dari harga saham sebelum pemecahan (Marwata, 2001: 152).  

Beberapa dekade terakhir ini, semakin banyak peristiwa pemecahan saham 

dipasar modal yang dilakukan oleh para emiten di Bursa Efek Indonesia. 

Pemecahan saham menjadi salah satu alat populer yang digunakan oleh para 

manajer perusahaan untuk menata kembali harga pasar saham pada rentang 

harga tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa pemecahan saham merupakan 

salah satu alat yang penting dalam praktik pasar modal.  

Pemecahan saham sudah menjadi istilah yang tidak asing lagi bagi para 

pemain pasar modal. Mereka menggunakan istilah ini untuk menyebut 

perusahaan publik yang memperbanyak jumlah sahamnya tanpa melakukan 

suntikan modal baru. Tentu saja, karena modalnya tetap tidak bertambah tetapi 

jumlah sahamnya berlipat, nilai saham otomatis merosot. Biasanya jumlah 

saham dinaikkan dua kali lipat, sehingga nilai sahamnya turun menjadi tinggal 

separuh. 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. 

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 dilakukan setelah 



harga saham tertentu mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan biasanya 

diikuti oleh reaksi positif harga saham tersebut setelah pengumuman. 

Penelitian Marwata (2001) menguji perbedaan kinerja keuangan 

perusahaan dan tingkat kemahalan harga saham antara perusahaan yang 

melakukan pemecahan saham dengan perusahaan yang tidak melakukan 

pemecahan saham. Hasilnya menunjukan bahwa kinerja keuangan perusahaan 

yang melakukan pemecahan saham yang diukur dengan laba bersih maupun 

laba per lembar saham, tidak lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak 

melakukan pemecahan saham. Hal tersebut tidak mengandung signaling theory 

dalam menjelaskan terjadinya pemecahan saham. Dukungan terhadap signaling 

theory ditemukan pada pengujian terhadap peningkatan laba dari tahun ketiga 

sampai dengan tahun kesatu sebelum pemecahan saham dilakukan. Sedangkan 

ditinjau dari tingkat kemahalan harga saham perusahaan yang melakukan 

pemecahan saham yang diukur dengan rasio harga terhadap nilai buku tetapi 

tidak rasio harga terhadap laba, lebih mahal daripada perusahaan yang tidak 

melakukan pemecahan saham. Dengan demikian hasil penelitian mendukung 

trading range theory.  

Penelitian Khomsiyah dan Sulistyo (2001) tentang Faktor Tingkat 

Kemahalan Harga Saham, Kinerja Keuangan Perusahaan dan Keputusan 

Pemecahan Saham (Stock Split): Aplikasi Analisis Diskriminan. Hasilnya 

menunjukkan bahwa ditinjau dari signaling theory, hasil penelitian itu 

menunjukan bahwa Earning Per Share  merupakan faktor keputusan 

pemecahan saham, namun tidak berhasil menunjukan bahwa faktor 



pertumbuhan laba merupakan faktor keputusan pemecahan saham. Sedangkan 

berdasarkan trading range theory, hasil penelitian ini menunjukan bahwa Price 

Earning Ratio merupakan variabel yang membedakan dua kelompok 

perusahaan yang melakukan pemecahan saham dan yang tidak melakukan 

pemecahan saham, namun penelitian ini tidak berhasil menunjukan bahwa 

variabel Price to Book Value merupakan variabel yang membedakan dua 

kelompok perusahaan yang melakukan pemecahan saham dan yang tidak 

melakukan pemecahan saham 

Penelitian Winarso (2005) tentang analisis empiris perbedaan kinerja 

keuangan antara perusahaan yang melakukan stock split dengan perusahaan 

yang tidak melakukan stock split: pengujian the signaling hypothesis. Hasilnya 

menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada perusahaan yang melakukan stock 

split lebih baik daripada kinerja keuangan pada perusahaan yang tidak 

melakukan stock split, namun secara statistik dengan menggunakan independen 

t-test antara perusahaan yang melakukan stock split dengan perusahaan yang 

tidak melakukan stock split tidak memiliki perbedaan yang signifikan dalam 

kinerja keuangannya. 

Penelitian Andriyani (2007) tentang pengaruh kinerja keuangan 

perusahaan dan tingkat kemahalan harga saham terhadap stock split hasilnya 

menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan yang diproksi dengan 

Return On Investment dan Earning Per Share bukan merupakan faktor yang 

mempengaruhi perusahaan untuk melakukan stock split dan tidak konsisten 

dengan signaling theory, sedangkan tingkat kemahalan harga saham yang 



diproksi dengan Price Book Value dan Price Earning Ratio merupakan faktor 

yang mempengaruhi perusahaan yang melakukan stock split dan penelitiannya 

mendukung trading range theory. 

Berdasarkan ketidakpastian penelitian terdahulu yang mungkin disebabkan 

adanya ketidakcocokan teori dan praktek mengenai kandungan informasi 

pemecahan saham, maka penulis tertarik untuk mengambil judul 

“PENGARUH KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DAN TINGKAT 

KEMAHALAN HARGA SAHAM TERHADAP PEMECAHAN SAHAM”.  

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:  

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? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:  

1. Memperoleh bukti empiris apakah kinerja keuangan perusahaan 

merupakan faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan 

pemecahan saham.  



2. Memperoleh bukti empiris apakah tingkat kemahalan harga saham 

merupakan faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan 

pemecahan saham. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaku pasar modal dalam 

mengambil keputusan investasi. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan untuk 

menentukan kebijakan yang harus diambil, agar saham yang diterbitkan 

dapat memberikan tingkat keuntungan maksimal bagi pelaku pasar modal. 

 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I.  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi bagian pendahuluan dari skripsi mengenai latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang pasar modal, pemecahan saham, kinerja keuangan 

perusahaan dan signaling theory, tingkat kemahalan harga saham dan trading 

range theory, penelitian terdahulu, keterangan mengenai kerangka teoritis yang 

digunakan dalam penelitian ini dan beberapa hipotesis yang telah dirumuskan 

juga turut disertakan dalam bab ini. 



BAB III. METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang populasi dan sampel, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta metode 

analisis data. 

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang diskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil 

analisis data. 

BAB V. PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan 

keterbatasan penelitian serta saran dalam dalam penelitian.   

 

 

 

 


