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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pasar modal menawarkan banyak sekuritas untuk pihak yang ingin 

berinvestasi. Sekuritas yang paling banyak ditransaksikan di pasar modal adalah 

saham. Ramainya transaksi jual-beli sekuritas khususnya saham yang terjadi di 

Bursa Efek Indonesia (BEI), menunjukkan bahwa iklim investasi di Indonesia saat 

ini semakin berkembang. Pasar modal sebagai lembaga investasi dan penghimpun 

dana tertentu, mempunyai hubungan erat dengan investor selaku pihak yang akan 

berinvestasi. 

Tekanan ekonomi yang menimpa Indonesia saat ini berpengaruh pada 

seluruh perusahaan dalam negeri, hal ini ditandai dengan banyaknya perusahaan 

yang gulung tikar (Jannah, 2015). Banyak perusahaan besar yang telah lama 

berdiri dan mempunyai kekuatan, ikut merasakan dampak tekanan tersebut. 

Keadaan ekonomi seperti ini juga berdampak pada harga saham yang ada di BEI. 

Harga saham di BEI sering mengalami fluktuasi. Ketika kondisi ekonomi 

mempengaruhi kinerja saham di BEI maka perusahaan dapat melakukan beberapa 

tindakan korporasi (corporate action) untuk mengoptimalkan penggunaan saham. 

Corporate action dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja saham 

perusahaan. Beberapa corporate action yang sering dilakukan perusahaan yaitu 

pemecahan saham, penerbitan saham baru, dividen tunai, dan hak memesan efek 

terlebih dahulu. Bagi investor beberapa cara tadi merupakan sebuah informasi 

yang sangat penting untuk diketahui, karena dapat digunakan sebagai bahan 
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pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi termasuk 

pemilihan portofolio investasi mereka. Informasi yang ada dapat mengurangi 

tingkat ketidak pastian yang terjadi, sehingga keputusan yang diambil diharapkan 

akan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Pasar yang efisien harus memenuhi dua kriteria, yaitu harga saham 

mencerminkan semua informasi yang relevan saat itu dan kriteria informasi 

menyebar secara merata. Reaksi harga terhadap informasi baru terjadi seketika 

karena semua pemain di pasar telah memiliki anstisipasi yang cukup. Pengujian 

kandungan informasi dimaksudkan untuk melihat reaksi dari suatu corporate 

action. Jika pengumuman mengandung informasi, pasar diharapkan akan bereaksi 

pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar.  

Efisiensi pasar setengah kuat merupakan salah satu efisiensi pasar 

berdasarkan informasi. Informasi corporate action yang diterima investor di pasar 

dapat dapat dijadikan sarana untuk menguji efisiensi pasar tersebut. Studi 

peristiwa (Study event) dilakukan untuk mempelajari reaksi pasar terhadap suatu 

peristiwa (event) yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman 

(Rokhman, 2010). Dengan kata lain study event akan mempelajari reaksi pasar 

terhadap corporate action yang dilakukan perusahaan. 

Harga saham dipengaruhi penawaran dan permintaan di pasar modal 

(Subiyantoro, 2003). Perusahaan dengan kinerja baik diindikasikan mempunyai 

harga saham yang terus meningkat. Namun, jika harga saham terlalu tinggi akan 

menyebabkan saham tersebut mempunyai likuiditas yang rendah.  Likuiditas 

menjadi rendah karena daya beli investor berkurang sehingga membuat volume 
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perdagangan menurun. Ketika kejadian seperti itu terjadi beberapa perusahaan 

publik memilih melakukan corporate action, dengan harapan likuiditas saham 

tetap baik. 

Corporate action yang dilakukan perusahaan untuk mengatasi hal diatas 

yaitu pemecahan saham (stock split). Pemecahan saham akan membagi lembar 

saham menjadi lebih banyak dan akan menyebabkan harga semakin rendah. 

Pemecahan saham dilakukan perusahaan untuk menjaga agar saham tetap berada 

pada kisaran perdagangan maksimal, sehingga para calon investor masih memiliki 

daya beli terhadap saham tersebut.  

Pemecahan saham merupakan salah satu informasi yang dibutuhkan 

investor. Informasi yang diperoleh dari perusahaan yang melakukan pemecahan 

saham, dapat digunakan oleh investor untuk bahan pertimbangan dalam 

penyusunan portofolio. Informasi juga dapat digunakan oleh calon investor untuk 

pertimbangan keputusan membeli atau tidak membeli saham sehingga 

memperoleh keuntungan yang optimal dengan risiko yang rendah, ini menjelaskan 

informasi yang didapat investor dipasar modal akan direspon dengan cepat oleh 

investor. 

Reaksi pasar atas pengumuman pemecahan saham ditunjukkan oleh 

adanya perubahan harga dari sekuritas yang bersangkutan. Reaksi ini dapat 

ketahui dengan adanya peningkatan volume perdagangan saham akibat banyak 

investor melakukan transaksi karena daya beli yang meningkat terhadap saham 

dan pengembalian (return) sebagai nilai perubahan harga atau dengan 

menggunakan abnormal return (Rusliati dan Esti, 2010). 
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Pemecahan saham tidak menyebabkan adanya perubahan dalam jumlah 

uang pemegang saham, modal disetor, dan laba ditahan. Alasan  itulah  yang 

membuat pemecahan saham tidak memberikan  nilai ekonomis, namun banyaknya 

peristiwa pemecahan saham di pasar modal mengindikasikan bahwa pemecahan 

saham merupakan alat yang penting dalam praktik pasar modal.  

Pemecahan saham dikatakan tidak memiliki nilai ekonomis. Namun, 

banyak peristiwa pemecahan saham telah terjadi di pasar modal. Dalam kurun 

tahun 2010 sampai akhir 2015 telah terjadi 51 peristiwa pemecahan saham di 

Bursa Efek Indonesia, seperti terlihat dalam tabel 1.1. Ketika pasar beraksi 

terhadap pengumuman pemecahan saham tersebut, bukan berarti pasar bereaksi 

karena informasi yang tidak memberikan nilai ekonomis namun bereaksi karena 

mengetahui kinerja baik perusahaan dimasa depan. 

Tabel 1.1 Peristiwa Pemecahan Saham 2010 – 2015 

 

No. Tahun Peristiwa 

1. 2010 4 

2. 2011 11 

3. 2012 11 

4. 2013 9 

5. 2014 5 

6. 2015 11 

Jumlah  51 

Sumber: Pojok Bursa Efek Indonesia, 2015. 

Fenomena pemecahan saham dijelaskan oleh dua teori yaitu, signaling 

theory dan trading theory. Signaling theory menjelaskan bahwa pemecahan 

saham memberikan informasi kepada investor tentang prospek peningkatan return 

dimasa depan yang substansial. Trading theory menyatakan bahwa pemecahan 

saham akan membuat harga saham menjadi lebih terjangkau sehingga dapat 
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meningkatkan likuiditas perdagangan (Indarti, 2011). Tetapi beberapa kasus 

pemecahan saham yang terjadi baik di dalam dan luar negeri ada yang mendukung 

dan tidak yang mendukung teori tersebut. 

Beberapa penelitian telah melakukan pengamatan mengenai kandungan 

informasi dan efek pengumuman pemecahan saham yang dilakukan perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan Farinha dan Nuno (2006) Portuguese Stock Market 

juga membuktikan bahwa rata-rata volume perdagangan saham mengalami 

peningkatan setelah pemecahan saham dilakukan perusahaan, namun secara 

statistik peningkatan yang terjadi dinilai tidak signifikan. 

Hasil penelitian diatas bertentangan dengan hasil penelitian Pujiarsih 

(2014). Penelitiannya menemukan hasil bahwa terjadi penurunan signifikan rata-

rata volume perdagangan sesudah peristiwa pemecahan saham. Penemuan tersebut 

juga berbeda dengan hasil penelitian Ginting dan Henny (2014). Hasil penelitian 

mereka menemukan terjadi peningkatan yang signifikan rata-rata volume 

perdagangan saham setelah pengumuman pemecahan saham. Hasil penelitian lain 

yang juga ditemukan mereka yaitu rata-rata abnormal return saham menurun 

sesudah pemecahan saham namun tidak signifikan secara statistik.  

Penelitian tentang tujuan pemecahan saham dengan proksi abnormal 

return juga telah dilakukan oleh Rokhman (2009). Penemuannya menemukan 

bahwa abnormal return saham mengalami penurunan yang tidak signifikan setelah 

pemecahan saham dilakukan, ini mengindikasikan bahwa pasar modal tidak 

bereaksi atas pengumuman yang diberikan. Berbeda dengan hasil penelitian 
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Pamenang (2013) yang menemukan bahwa rata-rata abnormal return mengalami 

penurunan secara signifikan setelah pemecahan saham dilakukan.  

Penelitian ini akan mengkaji kembali reaksi pasar terhadap pengumuman 

pemecahan saham pada aktifitas di pasar modal berkaitan dengan perbedaan 

volume perdagangan dan abnormal return saham sebelum dan setelah 

dipecahkan, untuk itu peneliti mengangkat judul “Reaksi Pasar Modal Terhadap 

Pengumuman Pemecahan Saham (Studi pada Perusahaan Go Public yang 

Melakukan Pemecahan Saham Tahun 2011-2015 di Bursa Efek Indonesia).” 

B. Rumusan Masalah 

Pemecahan saham yang diumumkan oleh perusahaan merupakan suatu 

informasi untuk pasar modal. Informasi ini dapat digunakan pasar sebagai bahan 

pertimbangan pengambilan keputusan mereka. Saat perusahaan mengumumkan 

pemecahan saham di pasar, maka akan terjadi beberapa reaksi yang kemungkinan 

terjadi yaitu, pasar akan bereaksi positif, pasar akan bereaksi negatif, atau pasar 

tidak bereaksi terhadap pengumuman tersebut. Sehubungan dengan latar belakang 

diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian 

ini yaitu: Bagaimana reaksi pasar modal terhadap peristiwa pengumuman 

pemecahan saham? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Penyusunan penelitian ini diharapkan dapat memberikan tujuan yang jelas 

dan mempunyai kegunaan tertentu. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian 

adalah: 
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1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui reaksi pasar modal 

terhadap peristiwa pengumuman pemecahan saham. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Bagi investor, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan 

atau panduan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan  

investasi ketika terjadi pemecahan saham saham. 

b. Bagi perusahaan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 

informasi tentang dampak pemecahan saham yang digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang harus diambil 

agar saham mereka memiliki tingkat keuntungan yang baik dan dapat 

meningkatkan kinerja sahamnya. 

c. Bagi peneliti yang ingin melakukan kajian dibidang yang sama, 

diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan pengembangan 

untuk penelitian lebih lanjut terutama tentang dampak pemecahan saham. 

 

 

 


