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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan adalah salah satu fungsi operasional perusahaan 

yang sangat penting disamping fungsi operasional lainnya seperti manajemen 

pemasaran, manajemen operasi, dan lain sebagainya. Manajemen keuangan 

membicarakan pengelolaan keuangan yang pada dasarnya dapat dilakukan baik 

oleh individu, perusahaan maupun pemerintah. Manajemen keuangan mempunyai 

hubungan yang erat didalam seluruh proses manajemen. Ini dikarenakan peranan 

pokok manajemen keuangan mempunyai sasaran yang sama dengan sasaran 

manajemen itu sendiri, yaitu cara penggunaan sumber perusahaan dan cara 

pembiayaannya. Manajemen harus mencari sumber dana untuk menyesuaikan kas 

yang diperlukan. Tanggung jawab untuk manajemen kas diperusahaan merupakan 

tanggung jawab manajemen keuangan. 

Manajemen keuangan adalah aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan 

untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dan menggunakannya 

seefektif, seefisien, dan seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba. Pengertian 

lebih lanjut akan dijelaskan dibawah ini. 

 

2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan 

Setiap perusahaan selalu membutuhkan dana dalam rangka memenuhi 

kebutuhan operasi sehari-hari maupun untuk mengembangkan perusahaan. Untuk 
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memenuhi kebutuhan tersebut perusahaan harus mampu mencari sumber dana 

dengan komposisi yang menghasilkan beban biaya paling murah. 

Sutrisno (2009:2) mengartikan bahwa manajemen keuangan sebagai 

segala aktivitas perusahaan yang bersangkutan dengan usaha-usaha mendapatkan 

dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dana 

dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. 

Sedangkan pengertian manajemen keuangan menurut Martono dan Harjito 

(2004:4) adalah: 

“Segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana 

memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola asset sesuai tujuan 

perusahaan secara menyeluruh. Dengan kata lain manajemen keuangan 

merupakan manajemen mengenai bagaimana memperoleh asset, mendanai 

asset dan mengelola asset untuk mencapai tujuan perusahaan.” 

 

Dari pendapat para ahli diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa 

manajemen keuangan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan perencanaan, 

penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan 

penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. 

 

2.1.2 Tujuan Manajemen Keuangan 

Tujuan memaksimumkan harga saham tidak berarti bahwa para manajer 

harus berupaya mencari kenaikan nilai saham dengan mengorbankan para 

pemegang saham. Aspek penting lain dari tujuan perusahaan dan tujuan 

manajemen keuangan adalah pertimbangan sosial terhadap tanggung jawab yang 

dapat dilihat dari empat segi yaitu: 
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1. Jika manajemen keuangan menuju pada maksimalisasi harga saham, maka 

diperlukan manajemen yang baik dan efisien sesuai dengan permintaan 

konsumen. 

2. Perusahaan yang berhasil selalu menempatkan efisiensi dan inovasi sebagai 

prioritas, sehingga menghasilkan produk baru, penemuan teknologi baru dan 

perluasan lapangan pekerjaan. 

3. Faktor-faktor luar seperti pencemaran lingkungan, jaminan keamanan produk 

dan keselamatan kerja menjadi lebih penting untuk dipertimbangkan. 

4. Kerjasama antara industri dan pemerintah sangat diperlukan untuk 

menciptakan peraturan yang mengatur perilaku perusahaan, dan sebaliknya 

perusahaan mematuhi peraturan tersebut. 

 

2.1.3 Fungsi Manajemen Keuangan 

Fungsi manajemen keuangan merupakan keputusan utama yang harus 

dilakukan oleh suatu perusahaan. Ada beberapa fungsi manajemen keuangan 

menurut Sutrisno (2009:3). Tiga fungsi utama dalam manajemen keuangan, yaitu: 

1. Keputusan Investasi (Investment Decision) 

Keputusan investasi adalah masalah bagaimana manajer keuangan harus 

mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat 

mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Bentuk, macam, dan 

komposisi dari investasi tersebut akan mempengaruhi dan menunjang tingkat 

keuntungan di masa depan. 

 



28 
 

2. Keputusan Pendanaan (Financing Decision) 

Keputusan pendanaan ini sering disebut sebagai kebijakan struktur modal. 

Pada keputusan ini manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dan 

menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi 

perusahaan guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan 

usahanya. 

3. Keputusan Dividen (Dividend Policy) 

Keputusan dividen merupakan keputusan manajemen keuangan untuk 

menentukan besarnya prosentase laba yang dibagikan kepada para pemegang 

saham dalam bentuk cash dividend, stabilitas dividen yang dibagikan, dividen 

saham (stock dividend), pemecahan saham (stock split), serta penarikan 

kembali saham yang beredar yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan 

kemakmuran para pemegang saham. Maka penerapan proses manajemen 

dalam bidang keuangan tentunya disertai dengan tujuan tertentu, yaitu agar 

berbagai aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dapat berjalan sebaik-

baiknya. 

 

2.2 Corporate Action 

Pengertian sesungguhnya dari corporate action pada hakikatnya sangat 

luas dan bervariasi tergantung kepada sudut pandang dari emiten maupun 

investor. Berikut adalah beberapa definisi yang tepat menggambarkan tentang 

corporate action menurut para ahli. 
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2.2.1 Pengertian Corporate Action 

Pengertian corporate action yang pertama dijelaskan oleh Maguire (2007) 

memberikan definisi corporate action sebagai “An event initiated by a company 

that affects its share.” 

Artinya adalah corporate action merupakan suatu event yang digagas oleh sebuah 

perusahaan yang mempengaruhi pangsa pasarnya sendiri. 

Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang memiliki keterlibatan 

dalam proses corporate action emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

memberikan definisi tentang corporate action yaitu, “Setiap tindakan perusahaan 

terdaftar yang memberikan hak kepada seluruh pemilik manfaat atas efek dari 

jenis dan kelas yang sama seperti hak untuk memperoleh dividen tunai, dividen 

saham, bunga, saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Waran atau 

hak-hak lainnya.” (www.ksei.co.id/services/corporate_action_services) 

Darmadji dan Fakhruddin (2001:177) menyatakan bahwa corporate action 

merupakan berita yang umumnya menarik pihak-pihak yang terkait di pasar 

modal, khususnya para pemegang saham. 

Pengertian corporate action umumnya mengacu pada aktivitas penerbitan 

right, pemecahan saham (stock split), saham bonus, dan pembagian dividen, baik 

dalam bentuk dividen saham (stock dividend), maupun dividen tunai (cash 

dividend). Keputusan untuk melakukan corporate action dilakukan emiten guna 

memenuhi tujuan-tujuan tertentu, seperti meningkatkan modal perusahaan, 

meningkatkan likuiditas perdagangan saham, atau tujuan-tujuan lain perusahaan. 
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Umumnya corporate action memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kepentingan pemegang saham, karena corporate action yang dilakukan emiten 

akan berpengaruh terhadap jumlah saham yang beredar, komposisi kepemilikan 

saham, jumlah saham yang akan dipegang oleh pemegang saham, serta 

pengaruhnya terhadap pergerakan harga saham. Dengan demikian, pemegang 

saham harus mencermati dampak atau akibat corporate action sehingga 

memperoleh keuntungan dari melakukan keputusan atau antisipasi yang tepat. 

 

2.2.2 Jenis-Jenis Corporate Action 

Ada beberapa jenis corporate action yang dapat dilakukan emiten. 

Berdasarkan situs resmi dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) 

www.ksei.co.id/services/corporate_action_services jenis corporate action yang 

dapat diproses oleh KSEI, terbagi menjadi: 

1. Tindakan Korporasi Wajib 

Tindakan Korporasi Wajib adalah tindakan korporasi atau Corporate 

Action (CA) yang tidak memerlukan tindakan atau instruksi dari pemegang 

rekening yang akan mendapatkan hak CA melalui C-BEST. Pemegang rekening 

hanya menerima hak CA dari emiten yang melakukan kegiatan tersebut. 

Jenis CA yang terjadi dalam tindakan korporasi jenis ini adalah: 

a. Pembayaran Bunga Obligasi 

Bunga obligasi akan diberikan kepada pemegang rekening yang memiliki 

obligasi hingga tanggal yang telah ditentukan oleh emiten (record date). Pada 

tanggal pembayaran, C-BEST secara otomatis akan mendistribusikan bunga 
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dari obligasi tersebut ke masing-masing rekening yang berhak berdasarkan 

Daftar Pemegang Rekening pada tanggal record date. 

b. Pembayaran Pokok Obligasi 

Pembayaran nilai pokok obligasi akan diberikan pada tanggal jatuh tempo, 

KSEI akan memberikan daftar pemegang obligasi, yaitu daftar pihak yang 

memiliki obligasi hingga tanggal jatuh tempo kepada emiten/BAE. 

Emiten/BAE akan memberikan dana pembayaran nilai pokok obligasi ke 

KSEI. Pendistribusian pembayaran pokok obligasi akan diberikan ke 

pemegang rekening yang berhak setelah KSEI menerima dana dari 

emiten/BAE. 

c. Dividen Tunai 

Dividen tunai akan diberikan kepada pemegang rekening atau subrekening 

yang memiliki saham pada saat recording date. Sistem akan 

memperhitungkan besaran pajak dan dividen tunai bersih yang berhak 

diterima oleh pemegang rekening berdasarkan tingkat pajak yang dikenakan 

terhadap setiap pemegang rekening. Emiten akan memberikan total dividen 

tunai bersih (nett) setelah menerima konfirmasi pembayaran dari KSEI. Pada 

tanggal distribusi, sistem KSEI akan mendistribusikan dividen tunai ke 

rekening pemegang rekening yang berhak. 

d. Dividen Saham 

KSEI akan mendistribusikan dividen saham kepada pemegang rekening atau 

subrekening yang memiliki saham pada saat recording date. Sistem akan 
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memperhitungkan besaran dividen saham yang akan diterima dan pajak yang 

dikenakan kepada setiap pemegang rekening. 

e. Distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) 

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau Rights akan diberikan 

kepada pemegang rekening yang memiliki saham pada saat recording date. 

Sistem akan memperhitungkan besaran HMETD yang akan diterima setiap 

pemegang rekening sesuai dengan rasio yang diberitahukan oleh emiten 

kepada KSEI dan KSEI akan mendistribusikan HMETD tersebut ke rekening 

yang berhak. 

f. Saham Bonus 

Penanganan saham bonus hampir sama dengan dividen saham, namun tidak 

memperhitungkan pajak. 

g. Distribusi Waran 

Distribusi waran ini tidak sama dengan pemberian waran kepada pemegang 

saham yang melakukan exercise waran atau yang diberikan kepada pemegang 

saham yang mendapatkan saham hasil IPO. Distribusi waran ini akan 

diberikan kepada pemegang rekening yang memiliki saham pada saat 

recording date. Sistem akan memperhitungkan besaran waran yang akan 

diterima setiap pemegang rekening sesuai dengan rasio yang diberitahukan 

oleh emiten kepada KSEI. 

Emiten/BAE akan memberikan total waran yang akan didistribusikan kepada 

KSEI pada tanggal distribusi, dimana KSEI akan mendistribusikan waran itu 
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ke rekening yang berhak. Waran ini selanjutnya akan diperdagangkan atau di-

exercise oleh pemegang rekening. 

h. Mandatory Conversion 

Aktivitas CA ini adalah untuk kegiatan mengubah jumlah efek yang dimiliki 

oleh pemegang rekening dikarenakan aktivitas yang dilakukan oleh emiten. 

Kegiatan ini terdiri dari: 

1) Merger dan Akuisisi 

Merger adalah kegiatan yang dilakukan oleh emiten untuk melakukan 

penggabungan atas sahamnya. Seluruh emiten yang melakukan merger ini 

akan menjadi saham emiten (issuer) baru atau akan menggunakan salah 

satu nama emiten dari seluruh emiten tersebut. 

Kegiatan merger/akuisisi akan mengubah komposisi jumlah kepemilikan 

saham yang dimiliki pemegang rekening. Sistem akan mengubah 

komposisi jumlah efek secara otomatis berdasarkan rasio (perhitungan) 

yang diberikan Emiten/BAE. Perubahan ini dilakukan pada tanggal yang 

sudah ditentukan oleh Emiten/BAE. 

2) Stock Split/Reverse Split 

Stock Split dan Reverse Split akan mengubah komposisi jumlah 

kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang rekening. Sistem akan 

mengubah komposisi itu secara otomatis berdasarkan data yang diberikan 

emiten terkait. Perubahan ini dilakukan pada tanggal yang sudah 

ditentukan oleh emiten/BAE. 
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2. Tindakan Korporasi Sukarela 

Tindakan Korporasi Sukarela memerlukan instruksi/respon dari pemegang 

rekening/investor untuk melakukan tindakan korporasi (Pemenuhan Hak 

Pemodal). Kegiatan Voluntary Corporate Action antara lain: 

a. Pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan Waran 

Pelaksanaan (exercise) HMETD dan Waran dilakukan oleh pemegang 

rekening melalui C-BEST. KSEI akan memberikan Daftar Pemegang 

Rekening yang telah melakukan exercise. Selanjutnya, KSEI akan 

mendistribusikan saham hasil exercise tersebut ke dalam rekening setelah 

menerima total saham atasexercise dari emiten/BAE. Setelah tanggal jatuh 

tempo, sisa HMETD yang tidak di-exercise akan dihilangkan/didebet secara 

otomatis dari rekening. 

b. Proxy Voting 

Proxy Voting adalah perhitungan jumlah suara yang tercatat untuk kegiatan 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pada tanggal pencatatan atas RUPS, 

sistem akan mencatat seluruh rekening yang memiliki saldo efek atas emiten 

yang melakukan kegiatan RUPS. Sistem akan mengeluarkan laporan 

konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening yang berhak. Dalam laporan ini 

dikonfirmasikan pula jumlah suara atau efek yang dimiliki untuk keperluan 

RUPS tersebut. 
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2.3 Kebijakan Dividen 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, kebijakan dividen (dividend policy) 

merupakan suatu keputusan untuk menginvestasikan kembali laba yang diperoleh 

dari hasil operasi perusahaan atau untuk membagikannya kepada pemegang 

saham (investor). Pengertian lebih lanjut akan dijelaskan dibawah ini. 

 

2.3.1 Pengertian Kebijakan Dividen 

Beberapa pendapat mengemukakan hal yang tidak jauh berbeda dengan 

pengertian yang telah disebutkan sebelumnya. Menurut Martono dan Harjito 

(2004:253), “Kebijakan dividen (dividend policy) merupakan keputusan apakah 

laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang 

saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna 

pembiayaan investasi di masa yang akan datang.” 

Sjahrial (2002:305) berpendapat bahwa, perusahaan akan tumbuh dan 

berkembang, kemudian pada waktunya akan memperoleh keuntungan atau laba. 

Laba ini terdiri dari laba yang ditahan dan laba yang dibagikan. Pada tahap 

selanjutnya laba yang ditahan merupakan salah satu sumber dana yang paling 

penting untuk pembiayaan pertumbuhan perusahaan. Makin besar pembiayaan 

perusahaan yang berasal dari laba yang ditahan di tambah penyusutan aktiva 

tetap, maka makin kuat posisi finansial perusahaan tersebut. Dari seluruh laba 

yang diperoleh perusahaan sebagian dibagikan kepada pemegang saham berupa 

dividen. Mengenai penentuan besarnya dividen yang akan dibandingkan itulah 

yang merupakan kebijakan dividen dari pimpinan perusahaan. 
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Sedangkan Murhadi (2008:4) menyatakan bahwa kebijakan dividen 

merupakan suatu kebijakan yang dilakukan dengan pengeluaran biaya yang cukup 

mahal, karena perusahaan harus menyediakan dana dalam jumlah besar untuk 

keperluan pembayaran dividen. Perusahaan umumnya melakukan pembayaran 

dividen yang stabil dan menolak untuk mengurangi pembayaran dividen. Hanya 

perusahaan dengan tingkat kemampuan laba yang tinggi dan prospek ke depan 

yang cerah, yang mampu untuk membagikan dividen. Banyak perusahaan yang 

selalu mengkomunikasikan bahwa perusahaannya memiliki prospektif dan 

menghadapi masalah keuangan sudah tentu akan kesulitan untuk membayar 

dividen. Hal ini berdampak pada perusahaan yang membagikan dividen, 

memberikan tanda pada pasar bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek 

kedepan yang cerah dan mampu untuk mempertahankan tingkat kebijakan dividen 

yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya. Perusahaan dengan prospek ke 

depan yang cerah, akan memiliki harga saham yang semakin tinggi. 

Dari beberapa pengertian dividen di atas dapat disimpulkan bahwa 

kebijakan dividen adalah suatu keputusan untuk menginvestasi kembali laba yang 

diperoleh dari suatu hasil operasi perusahaan atau untuk membagikannya kepada 

para pemegang saham. 

 

2.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen suatu 

perusahaan. Menurut Sjahrial (2002:308) antara lain: 

 

http://ekonomi.kabo.biz/2011/05/kebijakan-dividen.html
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1. Posisi likuiditas perusahaan 

Makin kuat posisi likuiditas perusahaan makin besar dividen yang dibayarkan. 

2. Kebutuhan dana untuk membayar hutang 

Apabila sebagian besar laba digunakan untuk membayar hutang maka sisanya 

yang digunakan untuk membayar dividen makin kecil. 

3. Rencana perluasan usaha 

Makin besar perluasan usaha perusahaan, makin berkurang dana yang dapat 

dibayarkan untuk dividen. 

4. Pengawasan terhadap perusahaan 

Kebijakan pembiayaan untuk ekspansi dibiayai dengan dana dari sumber 

intern antara lain laba. Dengan pertimbangan apabila dibiayai dengan 

penjualan saham baru ini akan melemahkan kontrol dari kelompok pemegang 

saham dominan. Karena suara pemegang saham mayoritas berkurang. 

 

2.3.3 Teori-Teori Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen merupakan suatu kebijakan untuk menentukan berapa 

laba yang harus dibayarkan kepada pemegang saham dan juga berapa banyak 

yang harus ditanam kembali. 

Sjahrial (2002:312) mengemukakan bahwa terdapat empat teori mengenai 

kebijakan dividen dari preferensi investor. Teori-teori tersebut adalah: 

1. Teori Dividen Tidak Relevan dari Modigliani dan Miller 

Asumsi-asumsi pendapat ini lemah: 

http://ekonomi.kabo.biz/2010/12/modigliani-miller-mm-theory-teori-mm.html
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a. Pasar modal sempurna dimana semua investor adalah rasional. Kenyataannya 

sulit ditemui pasar modal yang sempurna. 

b. Tidak ada biaya emisi saham baru, kenyataannya biaya emisi saham baru 

(flotation cost) itu masih ada. 

c. Tidak ada pajak, kenyataannya pajak pasti ada. 

d. Kebijakan investasi perusahaan tidak berubah, prakteknya kebijakan investasi 

perusahaan pasti berubah. 

Beberapa ahli menentang pendapat Modigliani dan Miller mengenai 

dividen tidak relevan dengan menunjukkan bahwa adanya biaya emisi saham baru 

akan mempengaruhi nilai perusahaan. Perusahaan lebih suka menggunakan laba 

ditahan daripada menerbitkan saham baru. Ada kemungkinan laba ditahan tidak 

cukup besar sehingga perusahaan harus menerbitkan saham baru. Semakin besar 

target laba ditahan, semakin kecil kemungkinan perusahaan menerbitkan saham 

baru. Karena biaya modal sendiri ditentukan oleh besar-kecilnya laba ditahan 

yang ditentukan dividen. 

2. Teori The Bird in The Hand 

Gordon dan Lintner menyatakan bahwa, biaya modal sendiri (Ks) 

perusahaan akan naik jika Dividend Payout Ratio (DPR) rendah karena investor 

lebih suka menerima dividen dibanding capital gain. Karena dividend  yield lebih 

pasti. Menurut Modigliani dan Miller pendapat Gordon dan Lintner merupakan 

suatu kesalahan, karena akhirnya investor akan kembali menginvestasikan dividen 

yang diterima pada perusahaan yang sama atau perusahaan yang memiliki resiko 

yang hampir sama. 
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3. Teori Perbedaan Pajak 

Teori ini diajukan oleh Litzenberger dan Ramaswamy. Karena adanya 

pajak terhadap dividen dan capital gain, para investor lebih menyukai capital 

gain karena dapat menunda pembayaran pajak. 

4. Teori Signaling Hypothesis 

Menyatakan bahwa, jika ada kenaikan dividen sering kali diikuti dengan 

kenaikan harga saham. Demikian pula sebaliknya. Menurut Modigliani dan Miller 

kenaikan dividen biasanya merupakan suatu signal (tanda) kepada para investor, 

bahwa manajemen perusahaan meramalkan suatu penghasilan yang baik di masa 

mendatang. Sebaliknya, suatu penurunan dividen atau kenaikan dividen yang 

dibawah normal (dari biasanya) diyakini investor sebagai pertanda bahwa 

perusahaan menghadapi masa sulit diwaktu mendatang. 

 

2.3.4 Aspek-Aspek Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen yang ditetapkan berbeda-beda, dapat berupa dividen 

tunai atau berupa lainnya. Ada beberapa aspek kebijakan dividen yang dapat 

diterapkan oleh perusahaan yaitu: 

1. Stock Dividend (Dividen Saham) 

Stock Dividend atau Dividen Saham adalah pembayaran tambahan saham 

kepada pemegang saham, dan menunjukkan penyusunan kembali modal 

perusahaan, sedangkan proporsi kepemilikan pemegang saham tetap tidak 

berubah. Manfaat yang diperoleh dari stock dividend bagi pemegang saham, lebih 

bersifat psikologis. Apabila pemegang saham hendak menjual sebagian saham 

http://ekonomi.kabo.biz/2011/02/harga-saham.html
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dengan adanya stock dividend, maka investor dapat menjual sebagian stock 

dividend tanpa harus berkurang jumlah lembar sahamnya. (Husnan, 2005:35) 

2. Stock Split (Pemecahan Saham) 

Stock Split adalah tindakan suatu perusahaan untuk menambah jumlah 

saham yang beredar seperti menggandakan jumlah saham yang beredar dengan 

memberikan kepada setiap pemegangan saham dua lembar saham baru untuk satu 

saham yang sebelumnya dipegang. (Brigham, 2001:36) 

3. Repurchase of Stock (Pembelian Kembali Saham) 

Repurchase of Stock atau pembelian kembali saham adalah transaksi 

dimana suatu perusahaan membeli kembali sebagian dari sahamnya sendiri, 

sehingga mengurangi jumlah saham yang beredar, menaikan laba per saham dan 

seringkali menaikan harga saham tersebut. Pembelian kembali saham bermanfaat 

ketika perusahaan ingin merombak struktur modalnya dalam waktu singkat atau 

membagikan uang kas dalam suatu kejadian seperti pada saat penjualan suatu 

divisi. (Brigham, 2001:36) 

 

2.4 Stock Split 

Stock split merupakan suatu aktivitas yang dilakukan manajer perusahaan 

dengan melakukan perubahan terhadap jumlah saham yang beredar dan nilai 

nominal per lembar saham. Berikut adalah beberapa definisi yang 

menggambarkan tentang stock split menurut para ahli. 

 

 



41 
 

2.4.1 Pengertian Stock Split 

Salah satu corporate action yang dilakukan emiten yaitu stock split. 

Dalam sebuah pengertian pemecahan saham menurut Darmadji dan Fakhruddin 

(2001:183), “Pemecahan saham (stock split) adalah pemecahan nilai nominal 

saham menjadi pecahan yang lebih kecil.” 

Sedangkan definisi yang menggambarkan tentang stock split menurut 

Halim (2005:97), yaitu: 

“Stock split adalah pemecahan jumlah lembar saham menjadi jumlah 

lembar yang lebih banyak dengan menggunakan nilai nominal yang lebih 

rendah per lembar sahamnya secara proporsional. Tujuan dilakukan 

pemecahan saham adalah untuk menjaga harga agar saham tidak terlalu 

tinggi sehingga sahamnya lebih memasyarakat dan lebih banyak 

diperdagangkan. Dengan pemecahan saham, pemegang saham harus 

menukarkan sahamnya dengan saham baru yang memiliki nilai nominal 

lebih rendah.” 

 

Adapun pengertian pemecahan saham menurut Jogiyanto (2008:41) 

menyatakan bahwa pemecahan saham (stock split) adalah memecah selembar 

saham menjadi n lembar saham. Pemecahan saham merupakan salah satu dari 

corporate action yang dilakukan oleh emiten dan termasuk informasi yang 

digunakan dalam melakukan tes hipotesis efisiensi pasar. 

Pemecahan saham tidak mengubah nilai perusahaan ataupun nilai total 

yang dimiliki pemegang saham. Kadang-kadang pemecahan saham dilakukan 

untuk memperluas pasar dari saham mereka. Maka setelah melakukan pemecahan 

saham, akan terdapat saham dengan harga yang murah serta jumlah saham yang 

banyak sehingga mengundang investor untuk melakukan transaksi. 

Pertumbuhan perusahaan mungkin juga diumumkan seperti pemecahan 

saham sebagai pengganti dividen kas/tunai karena dengan demikian penahanan 
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modal diperusahaan akan membuat modal tersebut dapat digunakan untuk 

kepentingan operasional, usaha penelitian dan pengembangan dan akuisisi 

strategis yang menjanjikan peningkatan nilai pemegang saham dalam jangka 

panjang. 

 

2.4.2 Jenis-Jenis Stock Split 

Pemecahan saham atau stock split adalah merubah jumlah saham yang 

beredar baik bertambah atau berkurang.  Adapun jenis stock split yang dapat 

dilakukan menurut Samsul (2006: 190): 

1. Split up (pemecahan saham naik) 

Adalah penurunan nominal per lembar saham yang mengakibatkan 

bertambahnya jumlah saham yang beredar. Misalnya pemecahan saham 

dengan faktor pemecahan 1:2, 1:3, 1:10 dan sebagainya. 

2. Split down (pemecahan saham turun) 

Adalah tindakan menurunkan jumlah saham beredar. Tujuan split down adalah 

untuk meningkatkan harga saham di pasar agar image perusahaan meningkat. 

Split down dilakukan dengan menarik kembali sejumlah saham yang beredar 

dan diganti dengan satu saham baru yang nominalnya lebih tinggi, tetapi tidak 

mengubah total modal disetor dan total ekuitas. Split 5:1 berarti lima saham 

lama diganti dengan satu saham baru. 
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2.4.3 Tujuan Stock Split 

Dalam melakukan keputusan stock split setiap perusahaan tentunya 

memiliki alasan dan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Nany (2004), bahwa pada 

umumnya tujuan perusahaan melakukan stock split untuk menambah jumlah 

saham yang beredar dengan menjadikan harga saham lebih murah sehingga dapat 

menarik minat investor dan saham perusahaan menjadi lebih likuid 

diperdagangkan di bursa saham. Tujuan umum yang diperoleh dari stock 

split adalah penurunan harga saham yang selanjutnya menambah daya tarik untuk 

memiliki saham tersebut sehingga membuat saham lebih likuid diperdagangkan 

dan mengubah investor add lot menjadi round lot. Add lot adalah kondisi dimana 

investor membeli saham dibawah 500 lembar (1 lot), sedangkan round lot adalah 

investor yang membeli saham minimal 500 lembar (1 lot). 

Sedangkan Fahmi dan Hadi (2009:107) menyatakan bahwa ada beberapa 

tujuan suatu perusahaan melakukan stock split, yaitu: 

1. Untuk menghindari harga saham yang terlalu tinggi sehingga memberatkan 

publik untuk membeli/memiliki saham tersebut. 

2. Mempertahankan tingkat likuiditas saham. 

3. Menarik investor yang berpotensi lebih banyak guna memiliki saham tersebut. 

4. Menarik minat investor kecil untuk memiliki saham tersebut karena jika 

terlalu mahal maka kepemilikan dana dari investor kecil tidak akan 

terjangkau. 

5. Menambah jumlah saham yang beredar. 
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6. Memperkecil risiko yang akan terjadi, terutama bagi investor yang ingin 

memiliki saham tersebut dengan kondisi harga saham yang rendah maka 

karena sudah dipecah tersebut artinya telah terjadi diversifikasi investasi. 

7. Menerapkan diversifikasi investasi. 

 

2.4.4 Manfaat Stock Split 

Dengan dilakukannya keputusan pemecahan saham (stock split) 

diharapkan akan memberikan manfaat yang positif bagi perusahaan. Menurut 

Hanafi’ (2007:46) stock split dilakukan oleh perusahaan dengan harapan dapat 

memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Menurunkan harga saham, membuat saham lebih likuid untuk 

diperdagangkan, menimbulkan marketability dan efisiensi pasar. 

2. Mengubah investor odd lot (membeli saham di bawah 500 lembar) menjadi 

round lot (membeli saham minimal 500 lembar). 

3. Memanfaatkan psikologi investor tentang tingkat keuntungan yang lebih 

tinggi karena basis harga yang lebih rendah. 

4. Meningkatkan daya tarik masyarakat untuk berinvestasi. 

5. Mensinyalkan kondisi perusahaan yang bagus. 

 

2.5 Saham 

Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan perusahaan 

sehingga pemegang saham memiliki hak klaim atas dividen atau distribusi lain 
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yang dilakukan perusahaan kepada pemegang saham lainnya. Pengertian lebih 

lanjut akan dijelaskan dibawah ini. 

 

2.5.1 Pengertian Saham 

Saham merupakan salah satu instrument pasar uang yang paling popular 

dan paling banyak dipilih para investor karena mampu memberikan tingkat 

keuntungan yang menarik. 

Pengertian saham menurut Husnan (2005:29) adalah: 

“Saham merupakan secarik kertas yang menunjukkan hak pemodal (yaitu 

pihak yang memiliki kertas tersebut) untuk memperoleh bagian dari 

prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut dan 

berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan 

haknya.” 

 

Rusdin (2006:68) menyatakan bahwa saham adalah sertifikat yang 

menunjukan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki 

hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. 

Sehingga saham merupakan salah satu dari beberapa alternatif yang dapat 

dipilih untuk berinvestasi. Investasi dengan membeli saham suatu perusahaan 

berarti investor telah menginvestasikan dana dengan harapan akan mendapatkan 

keuntungan dari hasil penjualan kembali saham tersebut. Wujud saham adalah 

selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik 

perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut dan porsi kepemilikan 

ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan dalam perusahaan 

tersebut. (Darmadji dan Fakhruddin, 2001:5) 
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2.5.2 Jenis-Jenis Saham 

Dalam transaksi jual dan beli di Bursa Efek, saham merupakan instrumen 

yang paling dominan diperdagangkan. Menurut Darmadji dan Fakhruddin 

(2001:6), ada beberapa sudut pandang untuk membedakan jenis-jenis saham yaitu: 

1. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim 

a. Saham Biasa (common stock) 

Saham biasa merupakan saham yang memiliki hak klaim berdasarkan laba 

atau rugi yang diperoleh perusahaan. Bila terjadi likuidasi, pemegang 

saham biasa yang mendapatkan prioritas paling akhir dalam pembagian 

dividen dari penjualan asset perusahaan. Menurut Siamat (2004:385), ciri-

ciri dari saham biasa adalah sebagai berikut: 

1) Dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba. 

2) Memiliki hak suara (one share one vote). 

3) Hak memperoleh pembagian kekayaan perusahaan paling akhir apabila 

bangkrut setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi. 

b. Saham Preferen (Preferred Stock) 

Saham preferen merupakan saham dengan bagian hasil yang tetap dan 

apabila perusahaan mengalami kerugian maka pemegang saham preferen 

akan mendapat prioritas utama dalam pembagian hasil atas penjualan 

asset. Saham preferen mempunyai sifat gabungan antara: 

1) Memiliki hak paling dahulu memperoleh deviden. 

2) Tidak memiliki hak suara. 
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3) Dapat mempengaruhi manajemen perusahaan terutama dalam 

pencalonan pengurus. 

4) Memiliki hak pembayaran sebesar nilai nominal saham lebih dahulu 

setelah kreditur apabila perusahaan dilikuidasi. 

2. Ditinjau dari cara peralihan 

a. Saham Atas Unjuk (Bearer Stocks) 

Pada saham atas unjuk tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah 

dipindahtangankan dari satu investor ke investor lainnya. Secara hukum, 

siapapun yang memegang saham ini, maka akan diakui sebagai pemiliknya 

dan berhak untuk ikut hadir dalam RUPS. 

b. Saham Atas Nama (Registered Stocks) 

Saham atas nama merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama 

pemiliknya, di mana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu. 

3. Ditinjau dari kinerja perdagangan 

a. Blue Chip Stocks 

Saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai 

leader di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten 

dalam membayar dividen. 

b. Income Stocks 

Saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen 

lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. 

Emiten seperti ini biasanya mampu menciptakan pendapatan yang lebih 
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tinggi dan secara teratur membagikan dividen tunai. Emiten ini tidak suka 

menekan laba dan tidak mementingkan potensi. 

c. Growth Stocks 

Saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang 

tinggi, sebagai leader di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi.  

d. Speculative Stock 

Saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh 

penghasilan dari tahun ke tahun, akan tetapi mempunyai kemungkinan 

penghasilan yang tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti. 

e. Counter Cyclical Stocks  

Saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun 

situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi, harga saham ini 

tetap tinggi, di mana emitennya mampu memberikan dividen yang tinggi 

sebagai akibat dari kemampuan emiten dalam memperoleh penghasilan 

yang tinggi pada masa resesi. obligasi dan saham biasa. 

 

2.6 Harga Saham 

Saham merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang dalam 

suatu perusahaan. Selembar saham adalah selembar kertas yang menerangkan 

bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik saham (berapapun porsi atau 

jumlahnya) dari suatu perusahaan yang menerbitkan kertas (saham) tersebut. 

Selembar saham mempunyai nilai atau harga. Menurut Widoatmodjo (2009:13), 

harga saham dapat dibedakan sebagai berikut:  
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1. Harga Nominal  

Harga nominal merupakan harga yang tercantum dalam sertifikat saham yang 

ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan. 

Besarnya harga nominal memberikan arti penting karena deviden yang 

dibayarkan atas saham biasanya ditetapkan berdasarkan nilai nominal.  

2. Harga Perdana  

Harga perdana merupakan harga pada waktu saham tersebut dicatat di bursa 

efek dalam rangka penawaran umum penjualan saham perdana yang disebut 

dengan IPO (Initial Public Offering). Harga saham pada pasar perdana 

biasanya ditetapkan oleh penjamin emisi (underwriter) dan emiten. Dengan 

demikian akan diketahui berapa harga saham emiten itu akan dijual kepada 

masyarakat.  

3. Harga Pasar  

Harga pasar adalah harga jual dari investor yang satu dengan investor yang 

lain. Harga ini terjadi setelah saham tersebut dicatatkan di bursa efek. 

Transaksi disini tidak lagi melibatkan emiten dan penjamin emisi. Harga 

inilah yang disebut sebagai harga di pasar sekunder dan merupakan harga 

yang benar-benar mewakili harga perusahaan penerbitnya, karena pada 

transaksi di pasar sekunder, kecil sekali terjadi negosiasi harga antara investor 

dengan perusahaan penerbit. Harga yang setiap hari diumumkan di surat kabar 

atau media lain adalah harga pasar yang tercatat pada waktu penutupan 

(closing price) aktivitas di Bursa Efek Indonesia. 
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2.6.1 Analisis Saham 

Sebelum investor memutuskan untuk berinvestasi saham di perusahaan 

tertentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan perlu dianalisis. Analisis 

saham umumnya dapat dilakukan oleh para investor dengan mengamati dua 

pendekatan dasar yaitu: 

1. Analisis Teknikal 

Menurut Husnan (2005:349), “Analisis teknikal merupakan upaya untuk 

memperkirakan harga saham dengan mengamati perubahan harga saham tersebut 

di waktu yang lalu.” 

Sutrisno (2009:330) menyatakan bahwa analisis teknikal adalah 

pendekatan investasi dengan cara mempelajari data historis dari harga saham serta 

menghubungkannya dengan trading volume yang terjadi dan kondisi ekonomi 

pada saat itu. Analisis ini hanya mempertimbangkan pergerakan harga saja tanpa 

memperhatikan kinerja perusahaan yang mengeluarkan saham. Pergerakan harga 

tersebut dihubungkan dengan kejadian-kejadian pada saat itu seperti adanya 

pengaruh ekonomi, pengaruh politik, pengaruh statement perdagangan, pengaruh 

psikologis maupun pengartuh isu-isu lainnya. 

Analisis teknikal merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham 

dengan mengamati perubahan harga saham di periode yang lalu dan upaya untuk 

menentukan kapan investor harus membeli, menjual atau mempertahankan 

sahamnya dengan menggunakan indikator-indikator teknis atau menggunakan 

analisis grafik. Indikator teknis yang digunakan adalah moving average (trend 

yang mengikuti pasar), volume perdagangan, dan short-interest ratio. Sedangkan 
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analisis grafik diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai pola seperti key 

reserval, head and shoulders, dan sebagainya. Analisis ini menggunakan data 

pasar dari saham, seperti harga dan volume transaksi penjualan saham untuk 

menentukan nilai saham. 

2. Analisis Fundamental 

Analisis fundamental merupakan faktor yang erat kaitannya dengan 

kondisi perusahaan yaitu kondisi manajemen organisasi sumber daya manusia dan 

kondisi keuangan perusahaan yang tercermin dalam kinerja keuangan perusahaan. 

Husnan (2005:315) menyatakan bahwa analisis fundamental mencoba 

memperkirakan harga saham dimasa yang akan datang dengan mengestimasi nilai 

faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi harga saham di masa yang akan 

datang dan menetapkan hubungan variabel-variabel tersebut sehingga di peroleh 

taksiran harga saham. Analisis ini sering disebut sebagai share price forecasting 

dan sering digunakan dalam berbagai pelatihan analisis sekuritas. Langkah yang 

paling penting dalam analisis ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor 

fundamental yang diperkirakan akan mempengaruhi harga saham. Faktor yang 

dianalisis merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi perusahaan, yang 

meliputi kondisi manajemen, organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan 

perusahaan yang tercermin dalam kinerja perusahaan. 

Sutrisno (2009:331) mengemukakan bahwa analisis fundamental 

merupakan pendekatan analisis harga saham yang menitikberatkan pada kinerja 

perusahaan yang mengeluarkan saham dan analisis ekonomi yang akan 

mempengaruhi masa depan perusahaan. Analisis fundamental menitikberatkan 
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pada rasio keuangan dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak 

langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sebagian pakar 

berpendapat teknik analisis fundamental lebih cocok untuk membuat keputusan 

dalam memilih saham perusahaan mana yang dibeli untuk jangka panjang. 

Beberapa faktor utama atau fundamental yang mempengaruhi harga saham 

yaitu penjualan, pertumbuhan penjualan, operasional perusahaan, laba, dividen, 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), perubahan manajemen, dan pernyataan-

pernyataan yang dibuat oleh manajemen perusahaan. 

 

2.6.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham 

Harga saham yang terjadi di pasar modal selalu berfluktuasi dari waktu ke 

waktu. Fluktuasi harga saham tersebut akan ditentukan oleh kekuatan penawaran 

dan permintaan. Jika jumlah penawaran lebih besar dari jumlah permintaan, pada 

umumnya kurs harga saham akan turun. Sebaliknya jika jumlah permintaan lebih 

besar dari jumlah penawaran terhadap suatu efek maka harga saham cenderung 

akan naik. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga saham dapat berasal 

dari internal dan eksternal perusahaan. Menurut Alwi (2003:87), faktor-faktor 

yang mempengaruhi pergerakan harga saham yaitu: 

1. Faktor Internal, yaitu: 

a. Pengumuman tentang pemasaran, produksi, penjualan seperti pengiklanan, 

rincian kontrak, perubahan harga, penarikan produk baru, laporan 

produksi, laporan keamanan produk, dan laporan penjualan. 
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b. Pengumuman pendanaan (financing announcements), seperti pengumuman 

yang berhubungan dengan ekuitas dan hutang. 

c. Pengumuman badan direksi manajemen (management board of director 

announcements) seperti perubahan dan pergantian direktur, manajemen, 

dan struktur organisasi. 

d. Pengumuman pengambilalihan diversifikasi, seperti laporan merger, 

investasi ekuitas, laporan take over oleh pengakuisisian dan diakuisisi. 

e. Pengumuman investasi (investment announcements), seperti melakukan 

ekspansi pabrik, pengembangan riset dan penutupan usaha lainnya. 

f. Pengumuman ketenagakerjaan (labour announcements), seperti negoisasi 

baru, kontrak baru, pemogokan dan lainnya. 

g. Pengumuman laporan keuangan perusahaan, seperti peramalan laba 

sebelum akhir tahun fiskal dan setelah akhir tahun fiskal, earning per 

share (EPS), dividen per share (DPS), price earning ratio, net profit 

margin, return on assets (ROA), dan lain-lain. 

2. Faktor Eksternal, yaitu: 

a. Pengumuman dari pemerintah seperti perubahan suku bunga tabungan dan 

deposito, kurs valuta asing, inflasi, serta berbagai regulasi dan deregulasi 

ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

b. Pengumuman hukum (legal announcements), seperti tuntutan karyawan 

terhadap perusahaan atau terhadap manajernya dan tuntutan perusahaan 

terhadap manajernya. 
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c. Pengumuman industri sekuritas (securities announcements), seperti 

laporan pertemuan tahunan, insider trading, volume atau harga saham 

perdagangan, pembatasan/penundaaan trading. 

d. Gejolak politik dalam negeri dan fluktuasi nilai tukar juga merupakan 

faktor yang berpengaruh signifikan pada terjadinya pergerakan harga 

saham di bursa efek suatu negara. 

e. Berbagai isu baik dari dalam dan luar negeri 

 

2.7 Return Saham 

Motivasi utama investor menanamkan modalnya dalam suatu investasi 

adalah mendapatkan tingkat pengembalian (return) investasi yang optimal. Return 

merupakan keuntungan yang diperoleh oleh investor dari investasinya. Pengertian 

umum return adalah suatu hasil pengembalian yang diperoleh dari suatu dana atau 

modal yang ditanamkan pada suatu investasi, baik berupa aset riil (real assets) 

maupun aset keuangan (finansial assets). Pengertian lebih lanjut akan dijelaskan 

dibawah ini. 

 

2.7.1 Pengertian Return Saham 

Return adalah hasil yang diperoleh dari investasi. Jogiyanto (2008:108) 

menyatakan bahwa return merupakan salah satu faktor membuat investor 

termotivasi untuk terus berinvestasi dan sekaligus sebagai imbalan atas segala 

keberanian dalam berinvestasi dan menanggung risiko. Hubungan antara return 

dan risiko yang diharapkan adalah hubungan yang searah atau linier, artinya 
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semakin tinggi risiko yang ditanggung semakin tinggi pula return yang mungkin 

akan diperoleh dari suatu aset, hal ini juga terjadi sebaliknya. Dalam karakteristik 

suatu investasi terdapat suatu aset investasi tertentu dimana terdapat return yang 

tetap (biasanya cenderung kecil) namun bebas risiko, titik ini disebut titik risk 

free. Sumber-sumber return dari investasi terdiri dari dua komponen utama, yaitu 

yield dan capital gain/loss. Yield merupakan komponen return yang 

mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh suatu investasi secara 

periodik. Dalam instrumen saham kita mengenalnya sebagai deviden yang hanya 

akan berupa angka nol atau positif. Sedangkan capital gain/loss merupakan 

kenaikan atau penurunan nilai dari suatu surat berharga dapat berupa minus, 

angka nol dan positif. 

Jogiyanto (2008:109) menjelaskan bahwa return dapat terbagi menjadi 

dua, yaitu: 

1. Return Realisasi (Realized Return) 

Return realisasi merupakan return yang telah terjadi. Return realisasi 

dihitung berdasarkan data historis. Return realisasi penting karena digunakan 

sebagai salah satu pengukur kinerja dari perusahaan. Return historis ini juga 

berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasi (expected return) dan risiko di 

masa mendatang. 

Formulasi dari return realisasi adalah sebagai berikut: 

1,

1,,

,
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Sumber: Jogiyanto (2008:550) 
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Dimana: 

tiR ,    = return yang terjadi untuk sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t. 

tiP ,   = harga sekarang relative 

1, tiP
  = harga sebelumnya 

2. Return Ekspektasi (Expected Return) 

Return ekspektasi (expected return) adalah return yang diharapkan akan 

diperoleh oleh investor di masa mendatang. Berbeda dengan return realisasi yang 

sifatnya sudah terjadi, return ekspektasi sifatnya belum terjadi. 

Terdapat tiga model yang dapat digunakan untuk mengukur return 

ekspektasi, yaitu: 

a. Model Disesuaikan Rata-Rata (Mean Adjusted Model) 

Model disesuaikan rata–rata (mean adjusted model) menganggap bahwa 

return ekspektasi bernilai konstan yang sama dengan rata–rata return realisasi 

sebelumnya selama periode estimasi. Dalam model ini, return ekspektasi suatu 

sekuritas pada periode tertentu diperoleh melalui pembagian return realisasi 

sekuritas tersebut dengan lamanya periode estimasi, periode yang umum dipakai 

berkisar dari 100 sampai dengan 300 hari untuk mendapatkan data harian dan dari 

24 sampai dengan 60 bulan untuk data bulanan. 

 (    )  
∑     
  
    

 
 

Dimana: 

E(Ri,t) = Expected Return sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t 

Ri,j = return realisasi sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-j 

T = lamanya periode estimasi, yaitu dari t1 sampai dengan t2 
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Periode estimasi (estimation period) umumnya merupakan periode 

sebelum periode peristiwa. Periode peristiwa (event period) disebut juga periode 

pengamatan atau jendela peristiwa (event window). 

b. Model Pasar (Market Model) 

Perhitungan return ekspektasi dengan model ini dilakukan melalui dua 

tahapan, yaitu membentuk model ekspektasi dengan menggunakan data realisasi 

selama periode estimasi return estimasi. Kemudian menggunakan model 

ekspektasi ini untuk mengestimasi return ekspektasi pada periode jendela. Model 

ekspektasi dapat dibentuk dengan teknik regresi OLS (Ordinary Least Square) 

dengan persamaan: 

 Ri,j = αi + β.Rmj +eij 

Dimana: 

Ri,j = return realisasi sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-j 

αi = intercept untuk sekuritas ke-i 

βi = koefisien slope yang merupakan Beta dari sekuritas ke-i 

Rmj       = return indeks pasar pada periode estimasi ke-j 

ei,j = kesalahan residu sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-j 

c. Model Disesuaikan Pasar (Market Adjusted Model) 

Model ini menganggap bahwa penduga terbaik untuk mengestimasi return 

suatu sekuritas adalah return indeks pasar pada saat tersebut. Dengan 

menggunakan model ini maka tidak perlu menggunakan periode estimasi untuk 

membentuk model estimasi, karena return sekuritas yang diestimasi adalah sama 

dengan return indeks pasar.  

 (    )       
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Dimana: 

E(Ri,t) = Expected Return sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t 

Rmi,t = return pasar dari sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t 

 

2.7.2 Abnormal Return 

Abnormal return merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya 

terjadi terhadap return normal. Return normal merupakan return ekspektasi 

(return yang diharapkan oleh investor). Dengan demikian abnormal return adalah 

selisih antara return yang sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasi. 

Return sesungguhnya merupakan return yang terjadi pada waktu ke-t yang 

merupakan selisih harga sekarang relatif terhadap harga sebelumnya, sedangkan 

return ekspektasi merupakan return yang harus diestimasi. Periode estimasi 

umumnya merupakan periode sebelum periode peristiwa. Periode peristiwa (event 

period) disebut juga dengan periode pengamatan atau jendela peristiwa (event 

window). Abnormal return umumnya menjadi fokus dalam studi yang mengamati 

reaksi harga atau efisiensi pasar. Dengan kata lain abnormal return merupakan 

kelebihan dari return yang sesungguhnya terhadap return normal. (Jogiyanto, 

2008:551) 

Untuk menghitung abnormal return tiap saham selama periode 

pengamatan yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

ARi,t = Ri,t – E(Ri,t) 

Sumber: Jogiyanto (2008:550) 

Dimana: 

ARi,t = Abnormal Return saham i pada periode t 
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Ri,t = return sesungguhnya yang terjadi untuk saham i pada periode t 

E(Ri,t) = tingkat pengembalian saham yang diharapkan pada periode t 

Menghitung rata-rata Abnormal return dengan menggunakan rumus: 

 

     
∑    
 

 

Dimana: 

AARt = Rata-rata abnormal return pada waktu t 

Arit = abnormal return sekuritas i pada waktu t  

N = Banyaknya sampel yang diamati 

Membuat perbandingan secara statistik rata-rata abnormal return sebelum 

tanggal pengumuman dengan rata-rata abnormal return setelah tanggal 

pengumuman untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan diantara 

dua periode tersebut. 

 

2.8 Volume Perdagangan Saham 

Volume perdagangan merupakan ukuran besarnya volume saham tertentu 

yang diperdagangkan, mengindikasikan kemudahan dalam memperdagangkan 

saham tersebut. Besarnya variabel volume perdagangan diketahui dengan 

mengamati kegiatan perdagangan saham yang dapat dilihat melalui indikator 

aktivitas volume perdagangan Trading Volume Activity (TVA). 

Menurut Widayanto dan Sunarjanto (2005:53), “Trading Volume Activity 

(TVA) merupakan suatu indikator yang dapat digunakan untuk melihat reaksi 

pasar modal terhadap informasi melalui parameter pergerakan aktivitas volume 

perdagangan saham di pasar modal.” 
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Perhitungan TVA (Trading Volume Activity) dilakukan dengan 

membandingkan jumlah saham perusahaan yang diperdagangkan dalam suatu 

periode tertentu dengan keseluruhan jumlah saham beredar perusahaan tersebut 

pada kurun waktu yang sama (Wismar’ien, 2004). Dihitung dengan menggunakan 

rumus: 

     
                                    

                               
 

Setelah TVA masing-masing saham diketahui, selanjutnya dihitung rata-

rata TVA untuk periode di seputar tanggal pengumuman:  

      
∑     
 
   

 
 

Dimana: 

X TVA = Rata-rata TVA 

Membuat perbandingan secara statistik rata-rata TVA sebelum tanggal 

pengumuman dengan rata-rata TVA sesudah tanggal pengumuman untuk melihat 

apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik TVA diantara kedua 

periode tersebut. 

 

2.8.1 Likuiditas Saham 

Dalam perdagangan saham, likuiditas merupakan hal yang penting dan 

diperhatikan oleh pelaku pasar. Wyss (2004:5) menyatakan bahwa likuiditas 

merupakan darah kehidupan dari pasar keuangan. Syarat ketentuannya penting 

bagi lancarnya operasi dari perekonomian. Erosi yang tiba-tiba atas likuiditas 

pada satu saja segmen pasar atau pada satu individu instrumen dapat menstimulasi 
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gangguan yang ditransmisikan secara meningkat melalui pasar keuangan yang 

saling tergantung dan saling terhubung di seluruh dunia. Disamping pentingnya 

likuiditas, masalah resiko dalam penghitungan dan pengawasan likuiditas tetap 

ada. 

Likuiditas memiliki arti penting yang berbeda bagi pelaku pasar sehingga 

definisi likuiditas pun beragam. Bagi pelaku transaksi, likuiditas penting karena 

memungkinkan mereka untuk mengimplementasikan strategi perdagangan mereka 

dengan biaya yang murah. Sedangkan regulator menyukai likuiditas karena pasar 

yang likuid umumnya tidak volatile dibandingkan dengan pasar yang tidak likuid. 

Pengertian lebih lanjut akan dijelaskan dibawah ini. 

 

2.8.2 Pengertian Likuiditas Saham 

Likuiditas secara umum mengacu pada biaya dan seberapa mudah suatu 

asset dapat diubah menjadi kas atau dijual. Dalam perdagangan saham, pengertian 

likuiditas yang sederhana adalah kemampuan untuk melakukan transaksi tanpa 

mengeluarkan biaya yang signifikan. Likuiditas juga dapat dipandang dari 

beberapa aspek, seperti tingkat volume transaksi dan frekuensi transaksi. (Bodie 

dkk, 2006:376) 

Adapun definisi likuiditas dari beberapa ahli adalah sebagai berikut, yang 

pertama pengertian likuiditas menurut Harris (2003), 

“Likuiditas adalah kemampuan untuk melakukan transakasi perdagangan 

pada saat ingin melakukan transaksi perdagangan dalam jumlah yang 

besar dapat dilakukan secepatnya, pada biaya terendah. Likuiditas 

merupakan karakteristik penting dari sebuah pasar dimana fungsi dari 

pasar tersebut berjalan dengan baik (well-functioning market).” 
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Sedangkan menurut Bayer (2005:3), “Likuiditas adalah tingkat dimana 

transaksi dalam jumlah yang besar dapat dilakukan dalam waktu yang singkat dan 

memberikan dampak yang minimal pada harga.” 

 

2.8.3 Dimensi dan Pengukuran Likuiditas Saham 

Dimensi likuiditas disini adalah parameter atau pengukuran yang 

dibutuhkan untuk mendefinisikan sifat-sifat dari likuiditas. Dimensi likuiditas 

menurut Schwartz (2004:56) mencakup dua hal, yaitu: 

1. Depth and Breadth (Kedalaman dan Keluasan) 

Pasar memiliki kedalaman dan keluasan jika orders atau pesanan berada 

pada kesatuan harga diatas dan dibawah harga dimana saham diperdagangkan dan 

jika pembelian terbaik dan pesanan pembelian ada pada volume substansial. Bid-

ask spread menjadi lebih ketat dan dampak pasar menjadi lebih sedikit jika pasar 

memiliki depth dan breadth. 

2. Resiliency 

Suatu pasar dikatakan resilien jika perubahan harga sementara berkaitan 

dengan ketidakseimbangan order sementara dengan cepat menarik order baru ke 

dalam pasar yang memulihkan nilai pasar yang rasional. 

Menurut Schwartz (2004:58), likuiditas dapat diukur dengan kerapatan 

bid-ask spread, yaitu selisih antara harga terendah yang pedagang bersedia jual 

dan harga tertinggi yang pembeli bersedia beli. Pengukuran bid-ask spread ini 

dapat digunakan sebagai proksi dalam analisis statistik. Pengukuran likuiditas 

juga dapat dilakukan dengan menitikberatkan pada volatility jangka pendek. 
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Adapun faktor-faktor yang digunakan untuk mengukur likuiditas saham 

menurut Suta (2000:47), likuiditas saham terdiri dari tiga ukuran: 

1. Frekuensi Perdagangan, yang merupakan frekuensi saham suatu emiten yang 

diperdagangkan dalam suatu periode tertentu. 

2. Presentase Volume Perdagangan, yang merupakan rasio antara volume 

perdagangan dan total saham yang terdaftar di bursa. Volume perdagangan 

merupakan jumlah saham suatu emiten (unit) yang diperdagangkan dalam 

suatu periode tertentu. 

3. Presentase Nilai Perdagangan, yang merupakan rasio antara nilai perdagangan 

dan nilai kapitalisasi pasar. Nilai perdagangan merupakan nilai rupiah dari 

saham suatu emiten yang diperdagangkan dalam suatu periode tertentu, 

sedangkan nilai kapitalisasi pasar adalah jumlah saham yang terdaftar 

dikalikan dengan harga penutupan saham tersebut pada periode tertentu. 

 

2.9 Hubungan antara Stock Split dengan Abnormal Return 

Peristiwa pemecahan saham diyakini akan merubah harga saham suatu 

perusahaan. Hubungan antara peristiwa sebelum dan sesudah stock split dengan 

abnormal return menurut Halim (2007:103) dan Marwata (2001) adalah signaling 

theory. 

Signaling Theory, menyatakan bahwa stock split memberikan sinyal yang 

positif karena manajemen akan menginformasikan prospek masa depan yang baik 

dari perusahaan kepada publik yang belum mengetahuinya. Alasan ini didukung 

dengan adanya kenyataan bahwa perusahaan yang melakukan stock split adalah 
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perusahaan yang mempunyai kondisi kinerja keuangan yang baik. Tidak semua 

perusahaan dapat melakukan stock split. Hanya perusahaan yang sesuai dengan 

kondisi yang disinyalkan yang akan bereaksi positif. Perusahaan yang 

memberikan sinyal yang tidak valid akan mendapat dampak negatif. Stock split 

yang dilakukan emiten memerlukan biaya yang harus ditanggung dan hanya 

perusahaan yang mempunyai prospek yang baik yang dapat menanggung biaya 

tersebut. Kondisi inilah yang menyebabkan pasar bereaksi positif. (Halim, 

2007:103) 

Gambaran lain signaling theory dari Marwata (2001) menyatakan bahwa 

stock split memberikan informasi kepada investor tentang prospek peningkatan 

return masa depan yang substansial. Return yang meningkat tersebut dapat 

diprediksikan merupakan sinyal tentang laba jangka pendek dan jangka panjang. 

Pengumuman stock split dianggap  sebagai  sinyal  yang  diberikan  oleh 

manajemen kepada publik bahwa perusahaan memiliki prospek bagus di masa 

depan. 

 

2.10 Hubungan antara Stock Split dengan Volume Perdagangan 

Peristiwa pemecahan saham diyakini akan merubah komposisi volume 

saham suatu perusahaan. Hubungan antara peristiwa sebelum dan sesudah stock 

split terhadap volume perdagangan menurut Halim (2007:103) dan Marwata 

(2001) adalah trading range theory. 

Trading Range Theory menyatakan bahwa alasan manajemen melakukan 

stock split didorong oleh perilaku pasar yang konsisten dengan anggapan bahwa 
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dengan melakukan stock split, maka dapat menjaga harga saham agar tidak terlalu 

mahal. Dengan adanya stock split, nilai nominal saham dipecah sehingga 

meningkatkan daya beli investor, dengan tujuan agar tetap banyak pelaku pasar 

modal yang mau memperjualbelikan saham bersangkutan. Harga saham yang 

terlampau tinggi menyebabkan kurang aktifnya saham tersebut diperdagangkan. 

Melalui stock split, harga saham menjadi tidak terlalu tinggi sehingga akan 

semakin banyak investor yang mampu bertransaksi. (Halim, 2007:105) 

Pengertian lain Trading Range Theory dari Marwata (2001) adalah alat 

untuk mengatur kembali harga saham pada kisaran harga yang diinginkan 

sehingga semakin memungkinkan bagi investor untuk membeli dalam jumlah 

yang banyak. Trading Range Theory menyatakan bahwa pemecahan saham akan 

meningkatkan likuiditas perdagangan saham. Harga pasar saham mencerminkan 

nilai suatu perusahaan. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi nilai 

perusahaan dan sebaliknya. Namun jika harga saham dinilai terlalu tinggi akan 

mempengaruhi kemampuan para investor untuk membeli saham, sehingga 

menimbulkan efek seolah-olah harga saham sulit untuk meningkat lagi. Menurut 

Trading Range Theory harga saham yang dinilai terlalu tinggi akan menyebabkan 

berkurangnya aktivitas saham untuk diperdagangkan. Dengan adanya pemecahan 

saham, harga saham akan dinilai tidak terlalu tinggi, sehingga akan meningkatkan 

kemampuan para investor untuk melakukan transaksi, terutama para investor 

kecil. 


