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BAB II  
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN 

HIPOTESIS 

2.1. Kajian Pustaka 

2.1.1. Investasi 

2.1.1.1. Pengertian Investasi 

Istilah investasi memiliki beberapa pengertian yang berhubungan dengan 

keuangan dan ekonomi. Teori ekonomi mengartikan investasi sebagai 

pengeluaran untuk pembelian modal atau barang-barang yang tidak dikonsumsi 

saat ini namun digunakan untuk kegiatan produksi guna menghasilkan barang atau 

jasa di masa yang akan datang. Investasi dapat disebut juga sebagai penanaman 

modal. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai investasi, berikut 

ini dipaparkan beberapa pengertian investasi menurut para ahli:  

 
Menurut Jogiyanto (2010:5) pengertian investasi adalah: 

“Penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan di dalam produksi yang 
efisien selama periode waktu yang tertentu”. 

 
Menurut Sunariyah (2010:4): 

“Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang 
dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan 
keuntungan di masa-masa yang akan datang”. 
 
Menurut Tandelilin (2001:3): 

“Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya 
yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah 
keuntungan di masa datang”. 

 
 Menurut Halim yang dikutip oleh Fahmi dan Hadi (2011:4):  

“Investasi pada hakekatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada 
saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa 
mendatang”. 



9 
 

Dari beberapa pendapat para ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

investasi adalah penempatan sejumlah dana saat ini pada satu atau lebih aktiva 

yang dimiliki pada periode tertentu untuk memperoleh keuntungan di masa yang 

akan datang. 

 

2.1.1.2. Tujuan Investasi 

Pada umumnya tujuan berinvestasi adalah untuk mendapat keuntungan. 

Menurut Tandelilin (2001:4) “Secara lebih khusus lagi, ada beberapa alasan 

mengapa seseorang melakukan investasi, antara lain adalah” 

a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang. 

Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf 

hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana 

mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak 

berkurang di masa yang akan datang. 

b. Mengurangi tekanan inflasi. 

Dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau obyek lain, 

seseorang dapat menghindarkan diri dari  risiko penurunan nilai kekayaan 

atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi. 

c. Dorongan untuk menghemat pajak. 

Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat 

mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas 

perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-

bidang usaha tertentu. 

 

2.1.1.3. Bentuk-bentuk Investasi 

Menurut Fahmi dan Hadi (2011:7) “Dalam aktivitasnya investasi pada 

umumnya dikenal ada dua bentuk yaitu” 

a. Investasi nyata 

Investasi nyata (real investment) secara umum melibatkan asset berwujud, 

seperti tanah, mesin-mesin, atau pabrik. 
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b. Investasi keuangan 

Investasi keuangan (financial investment) melibatkan kontrak tertulis, 

seperti saham biasa (common stock) dan obligasi (bond). 

 

2.1.1.4. Tipe-tipe Investasi 

Menurut Fahmi dan Hadi (2011:7) Terdapat dua tipe investasi yaitu: 

a. Investasi langsung 

Investasi langsung (direct investment) adalah mereka yang memiliki dana 

dapat langsung berinvestasi dengan membeli secara langsung suatu aktiva 

keuangan dari suatu perusahaan yang dapat dilakukan baik melalui para 

perantara atau berbagai cara lainnya. 

b. Investasi tidak langsung 

Investasi tidak langsung (indirect investment) adalah mereka yang 

memiliki kelebihan dana dapat melakukan keputusan investasi dengan 

tidak terlibat secara langsung atau pembelian aktiva keuangan cukup 

hanya dengan memegang dalam bentuk saham atau obligasi saja. 

 
Gambar 2.1 

Investasi langsung dan investasi tidak langsung 

Sumber: Jogiyanto (2010:7) 

 

2.1.2. Pasar Modal 

2.1.2.1. Pengertian Pasar Modal 

Pengertian pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang 

terorganisasi, termasuk didalamnya adalah bank-bank komersial dan semua 
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lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga 

yang beredar. Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar (tempat berupa 

gedung) yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, 

dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang 

efek (Sunariyah; 2011:4). Pendapat para ahli lain mengenai pasar modal antara 

lain: 

 
Menurut Tandelilin (2001:3):  

“Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan 
dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara 
memperjualbelikan sekuritas.” 
 
Menurut Husnan (2009:3): 

“Pasar modal dapat didefinisikan juga sebagai pasar untuk berbagi 
instrumen keuangan (atau sekuritas) jangka panjang yang bisa diperjual 
belikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang 
diterbitkan pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta.“ 
 

  Menurut Fahmi dan Hadi (2011:41): 

“Pasar modal adalah tempat dimana berbagai pihak khususnya perusahaan 
menjual saham (stock) dan obligasi (bond) dengan tujuan dari hasil 
penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai tambahan dana 
atau untuk memperkuat dana perusahaan.” 
 
Dapat disimpulkan pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang 

memiliki kelebihan dana (investor) dengan pihak yang membutuhkan dana 

(perusahaan) dengan cara memperjualbelikan sekuritas baik dalam bentuk hutang 

(obligasi), modal (saham) maupun jenis surat berharga lainnya melalui jasa 

perantara pedagang efek. 

 

2.1.2.2. Fungsi dan Instrumen Pasar Modal 

Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara 

karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi 

pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana 
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dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat 

digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan 

lain-lain, kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi 

pada instrument keuangan. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar 

modal merupakan instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) 

seperti saham, obligasi, waran, right, reksa dana, dan berbagai instrumen derivatif 

seperti option, futures, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat 

menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan 

risiko masing-masing instrument (http://www.idx.co.id/id- id/beranda/informasi/ 

bagiinvestor/pengantarpasarmodal.aspx). 

 

2.1.3. Saham 

2.1.3.1. Pengertian Saham 

Saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling diminati 

investor karena memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat 

didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) 

dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal 

tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim 

atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS) (http://www.idx.co.id/id-id/beranda/informasi/bagiinvestor/saham.aspx). 

 
Menurut Tandelilin (2001:18): 

“Saham merupakan surat bukti bahwa kepemilikan atas aset-aset 
perusahaan yang menerbitkan saham.” 
 
Menurut Husnan (2009:36): 

“Saham biasa adalah bukti tanda kepemilikan atas suatu perusahaan” 
 
 
 
 
 
 

http://www.idx.co.id/id-
http://www.idx.co.id/id-id/beranda/informasi/bagiinvestor/saham.aspx).
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Menurut Fahmi dan Hadi (2011:7) “saham adalah:” 

a. Tanda bukti penyertaan kepemilikan modal/dana pada suatu perusahaan. 

b. Kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan dan di 

ikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap 

pemegangnya. 

c. Persediaan yang siap untuk dijual 

 

Dapat disimpulkan saham merupakan surat bukti tanda kepemilikan suatu 

perusahaan yang didalamnya tercantum nilai nominal, nama perusahaan dan di 

ikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya. 

 

2.1.3.2. Penilaian Saham 

Tandelilin (2001:183) mengemukakan “dalam penilaian saham dikenal 

adanya tiga jenis nilai, yaitu: nilai buku, nilai pasar dan nilai intrinsik saham.”  

a. Nilai buku merupakan nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan 

perusahaan penerbit saham (emiten).  

b. Nilai pasar adalah nilai saham di pasar, yang ditunjukan oleh harga saham 

tersebut di pasar, sedangkan 

c. Nilai intrinsik atau dikenal sebagai nilai teoritis adalah nilai saham yang 

sebenarnya atau seharusnya terjadi. 

 

2.1.4. Likuiditas Saham 

2.1.4.1. Pengertian Likuiditas Saham 

Likuiditas saham merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi nilai 

saham suatu perusahaan. Semakin likuid suatu saham membuat investor semakin 

tertarik untuk membelinya. Suatu saham dikatakan likuid apabila saham tersebut 

tidak sulit untuk diperjualbelikan. 
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Menurut Madura dalam Sudana dan Intan (2008:130): 

“Liquidity is degree to which securities can easily be liquidated (sold) 
without a loss of value” 

 

Menurut Koetin dalam Mulyana (2011:2): 

“Likuiditas saham adalah mudahnya saham yang dimiliki seseorang dapat 
diubah menjadi uang tunai melalui mekanisme pasar modal” 

 
Dapat disimpulkan likuiditas saham adalah kemudahan suatu saham untuk 

diperjualbelikan atau tidak mengalami penurunan nilai saat dijual melalui 

mekanisme pasar modal.  

 

2.1.4.2. Parameter Pengukuran Likuiditas Saham 

Terdapat berbagai parameter untuk mengukur likuiditas suatu saham, 

menurut Conroy et.al, dalam Mulyana (2011:2) parameter yang biasa digunakan 

dalam mengukur likuiditas saham adalah: 

1. Volume perdagangan 

2. Tingkat Spread 

3. Information Flow (aliran informasi) 

4. Jumlah pemegang saham 

5. Jumlah saham yang beredar 

6. Transaction cost (besarnya biaya transaksi) 

7. Harga saham 

8. Volatilitas harga saham 

 

2.1.4.3. Bid-ask spread 

Salah satu parameter yang digunakan dalam mengukur likuiditas adalah 

tingkat spread (bid-ask spread). Bid price adalah harga tertinggi yang berani 

dibayar seorang pembeli suatu saham yang ditawarkan oleh penjual. Sedangkan 

ask-price atau yang juga disebut dengan offer price adalah harga terendah yang 
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ditawarkan oleh penjual kepada pembeli. Selisih perbedaan antara bid price dan 

ask price disebut dengan bid-ask spread. 

 
Menurut Stoll dalam Sudana dan Intan (2008:130), “menyatakan bahwa 

bid-ask spread merupakan fungsi dari tiga komponen biaya yang berasal dari:” 

1. Biaya pemilikan saham (inventory holding cost) 

Biaya pemilikan saham menunjukkan trade-off antara memiliki terlalu 

banyak saham dan memiliki sedikit saham. Banyak sedikitnya saham yang 

dipegang juga dapat ditunjukkan oleh lama tidaknya trader memegang saham 

tersebut. Apabila saham yang dimiliki sulit diperdagangkan, maka dengan 

terpaksa trader harus menahan dana yang tertanam pada saham dan juga 

menanggung opportunity cost. Opportunity cost merupakan bagian terbesar 

dari biaya pemilikan saham. 

2. Biaya pemrosesan pesanan (order processing costs) 

Biaya pemrosesan pesanan yaitu kompensasi bagi dealer atas jasanya 

menjalankan pesanan investor yang meliputi biaya administrasi, pelaporan, 

proses komputer, telepon, dan lain-lain. 

3. Biaya informasi asimetri (adverse selection costs) 

Timbulnya biaya informasi asimetri disebabkan oleh adanya dua pihak 

trader mempunyai dan mengakses informasi yang tidak sama. Pihak pertama 

adalah informed trader yang memiliki informasi superior, dan pihak lain 

adalah uninformed trader yang memiliki informasi inferior. Informasi asimetri 

menyebabkan munculnya perilaku adverse selection yaitu investor yang 

mempunyai informasi superior akan melakukan aksi jual ketika investor lain 

yang memiliki sedikit informasi memasang harga bid terlalu tinggi. 

Sebaliknya, investor yang memiliki informasi superior akan melakukan aksi 

beli ketika investor lain yang memiliki sedikit informasi memasang harga ask 

terlalu rendah, sehingga investor yang memiliki sedikit informasi akan 

mengalami risiko rugi. 
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Pengertian bid-ask spread menurut Fatmawati dan Asri dalam Satiari 

(2009:37): 

“Presentase selisih antara bid-price dengan ask-price atau dikenal dengan 
istilah cost of transaction imediary to investor” 
 
Menurut Fabozzi dan Modigliani dalam Satiari (2009:37): 

“Bid-ask spread sebagai selisih harga yang diwarkan oleh dealer dengan 
harga terendah.” 

 
Bid-ask spread dapat juga diartikan sebagai selisih harga beli tertinggi 

yang diinginkan pembeli suatu saham dengan harga jual terendah yang ditawarkan 

penjual saham tersebut. Besarnya bid-ask spread mempengaruhi pembeli 

(investor) dalam mengambil keputusan dalam jual beli saham. Semakin kecil bid-

ask spread maka semakin likuid saham tersebut dan sebaliknya.  

Rumus yang digunakan untuk menghitung bid-ask spread (BAS) adalah 

sebagai berikut: 

 

퐵퐴푆 =
퐴푠푘	푃푟푖푐푒 − 퐵푖푑	푃푟푖푐푒

퐴푠푘	푃푟푖푐푒  

 

2.1.5. Efisiensi Pasar 

Fama (1970) yang dikutip oleh Jogiyanto (2010:353) “menyajikan tiga 

macam bentuk utama dari efisiensi pasar berdasarkan ketiga macam bentuk dari 

informasi, yaitu informasi masa lalu, informasi sekarang yang sedang 

dipublikasikan dan informasi privat sebagai berikut ini.” 

1. Efisiensi pasar berbentuk lemah (weak form). 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga-harga dari sekuritas 

tercermin secara penuh (fully reflect) informasi masa lalu. Bentuk efisiensi 

pasar secara lemah ini berkaitan dengan teori langkah acak (random walk 

theory) yang menyatakan bahwa data masa lalu tidak berhubungan dengan 

nilai sekarang. Ini berarti bahwa untuk pasar yang efisien bentuk lemah, 
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investor tidak dapat menggunakan informasi masa lalu untuk mendapatkan 

keuntungan yang tidak normal. 

2. Efisiensi pasar bentuk setengah kuat (semistrong form). 

Pasar dikatakan efisiensi setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara 

penuh mencerminkan (fully reflect) semua informasi yang dipublikasikan 

(all publicly available information) termasuk informasi yang berada di 

laporan-laporan keuangan perusahaan emiten. Jika pasar efisien dalam 

bentuk setengah kuat, maka tidak ada investor atau grup dari investor yang 

dapat menggunakan informasi yang dipublikasikan untuk mendapatkan 

keuntungan tidak normal dalam jangka waktu yang lama. 

3. Efisiensi pasasr bentuk kuat (strong form). 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika harga-harga sekuritas 

secara penuh mencerminkan (fully reflect) semua informasi yang tersedia 

termasuk informsai yang privat. Jika pasar efisien dalam bentuk ini, maka 

tidak ada individual investor atau grup dari investor yang dapat 

memperoleh keuntungan tidak normal (abnormal return) karena 

mempunyai informasi privat. 

 

Gambar 2.2 
Tingkatan kumulatip dari ketiga bentuk pasar efisien 

Sumber: Jogiyanto (2010:375) 
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2.1.6. Return dan Abnormal return 

2.1.6.1. Pengertian Return 

Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Return dapat berupa 

return realisasi yang sudah terjadi atau return ekspektasi yang belum terjadi tetapi 

yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang. Return realisasi (realized return) 

merupakan return yang sudah terjadi. Return realisasi dihitung berdasarkan data 

historis. Return histori ini juga berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasi 

(expected return) dan risiko di masa mendatang. Return ekspektasi (expected 

return) adalah return yang diharapkan akan diperoleh investor di masa mendatang. 

Berbeda dengan return realisasi yang sifatnya sudah terjadi, return ekspektasi 

sifatnya belum terjadi (Jogiyanto, 2010:107) 

 Rumus yang digunakan untuk menghitung return saham menurut 

Jogiyanto (2010:416) yaitu: 

 

푅푒푡푢푟푛	푆푎ℎ푎푚 =
푃 , − 푃 ,

푃 ,
 

 
Dimana: 
푃 ,     = Harga saham untuk waktu ke-t 

푃 ,  = Harga saham untuk waktu sebelumnya 

 

2.1.6.2. Pengertian Abnormal return 

Efisiensi pasar diuji dengan melihat return tidak normal (abnormal return) 

yang terjadi. Pasar dikatakan tidak efisien jika satu atau beberapa pelaku pasar 

dapat menikmati return tidak normal dalam jangka waktu yang cukup lama 

(Jogiyanto, 2010:415). 

 
Menurut Husnan (2009:269): 

“Abnormal return adalah selisih antara tingkat keuntungan sebenarnya 
dengan tingkat keuntungan yang diharapkan.”   
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Menurut Jogiyanto (2010:416): 

“Return tidak normal (abnormal return) adalah selisih antara return 
sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasi” 
 

Apabila return yang didapatkan lebih besar dari return yang diharapkan 

berarti abormal return positif, hal ini yang diharapkan oleh investor. Sedangkan 

apabila return yang didapatkan (return realisasi) lebih kecil dari return yang 

diharapkan (return ekspektasi) berarti abnormal return akan negatif. Rumus 

menghitung abnormal return menurut Jogiyanto (2010:416) yaitu: 

 
푅푇푁 , = 푅 , − 퐸[푅 , ] 

 
 
Dimana: 

푅푇푁 , = return tidak normal (abnormal return) sekuritas ke-i pada periode 

peristiwa ke- t 

푅 ,      = return sesungguhnya yang terjadi untuk saham ke-i pada periode  

peristiwa ke- t 

퐸[푅 , ]= return ekspektsai saham ke-i untuk periode peristiwa ke- t 

 
Brown dan Warner yang dikuitp oleh Jogiyanto (2010:416) “mengestimasi 

return ekspektasi menggunakan return ekspektasi menggunakan model estimasi 

mean-adjusted model, market model dan market-adjusted model.” 

1. Mean-Adjusted Model 

Model disesuaikan rara-rata (mean-adjusted model) ini menganggap 

bahwa return ekspektasi bernilai konstan yang sama dengan rata-rata return 

realisasi sebelumnya selama periode estimasi (estimation period), sebagai 

berikut: 

T

R
RE

t
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ti
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Dimana: 

퐸[푅 , ]= return ekspektsai sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke- t 

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

T        = Lamanya periode estimasi, yaitu dari t1 sampai dengan t2 

 

2. Market Model 

Perhitungan return ekspektasi dengan menggunakan model pasar (market 

model) ini dilakukan dengan dua tahap, yaitu (1) membentuk model 

ekspektasi dengan menggunakan data realisasi selama periode estimasi dan (2) 

menggunakan model ekspektasi ini untuk mengestimasi return ekspektasi di 

periode jendela. Model ekspektasi dapat dibentuk menggunakan teknik regresi 

OLS (Ordinary Least Square) dengan persamaan: 

 
푅 , = 훼 + 훽 ∙ 푅 + 휀 ,  

Dimana: 

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

훼      = intercept untuk sekuritas ke-i 

훽      = koefisien slope yang merupakan Beta dari sekutiras ke-i 

푅 	 = return indeks pasar pada periode estimasi ke-j yang dapat dihitung 

dengan rumus 푅 = (퐼퐻푆퐺 − 퐼퐻푆퐺 )/퐼퐻푆퐺  dengan IHSG 

adalah Indeks Harga Saham Gabungan 

휀 ,    = kesalahan residu sekuritas ke-I pada periode estimasi ke-j 

 

3. Market-Adjusted Model 

Model disesuaikan pasar (market-adjusted model) menganggap bahwa 

penduga yang 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, 
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karena return sekuritas yang diestimasi adalah sama dengan return indeks 

pasar. 

 

2.1.7. Event Study 

Studi peristiwa (event study) merupakan studi yang mempelajari reaksi 

pasar terhadap suatu peristiwa (event) yang informasinya dipublikasikan sebagai 

suatu pengumuman. Event study dapat digunakan untuk menguji kandungan 

informasi (information content) dari suatu pengumuman dan dapat juga digunakan 

untuk menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat Jika suatu pengumuman 

mengandung informasi (information content) diharapkan pasar akan bereaksi pada 

saat pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar ditunjukan dengan 

adanya perubahan harga yang dapat diukur menggunakan abnormal return. Dapat 

diartikan suatu pengumuman yang memiliki kandungan informasi akan 

memberikan abnormal return kepada pasar dan sebaliknya (Jogiyanto 2010:392). 

 
Menurut MacKinley dalam Mardiyati dan Khasanah (2011:77): 

“metodologi event study dapat digunakan untuk mengukur dampak dari 
suatu kejadian. Metodologi ini bisa diterapkan untuk data financial 
terhadap suatu kejadian seperti pengumuman corporate action, dan untuk 
mengetahui dampaknya terhadap nilai perusahaan yang biasanya tercermin 
pada volume transaksi saham dan harga saham” 

 
Langkah-langkah event study menurut MacKinley dalam Mardiyati dan 

Khasanah (2011:78) adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan event yang terjadi, berupa informasi yang dibutuhkan 

pemegang saham. 

2. Menyusun teori mengenai respon pasar terhadap informasi yang dijadikan 

event yang diteliti tersebut. 

3. Menentukan kriteria sampel yang akan diteliti. 

4. Menentukan sebuah event windows (periode pengamatan) yang tepat, 

sesuai dengan event yang diteliti. 
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5. Melakukan eliminasi sampel yang memiliki event lain pada periode 

pengamatan. 

6. Membandingkan keadaan sebelum dan setelah event. 

Panjang atau lamanya periode jendela dalam studi peristiwa sangat 

bervariasi. Peterson dalam Mardiyati dan Khasanah (2011:78) memberikan 

patokan umum yang dapat digunakan yaitu berkisar 3 hari sampai 121 hari untuk 

data harian dan 3 bulan sampai 121 bulan untuk data bulanan. 

Studi peristiwa yang pernah dilakukan diantaranya, studi tentang 

penawaran perdana (initial public offering), pengumuman dividen (dividen 

announcement), informasi akuntansi (accounting information) dan pemecahan 

saham (stock split). 

 

2.1.8. Stock split 

2.1.8.1. Pengertian Stock split 

Pemecahan saham (stock split) merupakan salah satu corporate action 

yang biasanya dilakukan perusahaan untuk mengoptimalkan kembali harga saham 

yang sudah terlalu tinggi. Berikut ini dipaparkan beberapa pengertian stock split 

menurut para ahli: 

 
Menurut Horne dan Wachowitz yang dikutip oleh Fahmi dan Hadi 

(2011:106): 

“Stock split adalah peningkatan jumlah saham beredar dengan mengurangi 
nilai nominal saham; misalkan nilai nominal satu saham dibagi menjadi 
dua, sehingga terdapat dua saham yang masing-masing memiliki nilai 
nominal setengah dari nilai nominal awal.” 
 
Menurut Jogiyanto (2010:397): 

“Pemecahan saham (stock split) adalah memecah selembar saham menjadi 
banyak lembar saham.” 
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 Menurut Sunariyah (2010:145): 

“Pemecahan saham (stock split) merupakan suatu aksi emiten di mana 
dilakukan pemecahan nilai nominal saham menjadi nilai nominal yang 
lebih kecil” 
 

 Dapat disimpulkan pemecahan saham (stock split) adalah suatu aksi 

emiten dengan memecah nilai nominal saham menjadi nilai nominal yang lebih 

kecil sehingga membuat jumlah saham yang beredar bertambah. 

 

2.1.8.2. Tujuan Stock split 

Menurut Fahmi dan Hadi (2011:107) “Ada beberapa tujuan suatu 

perusahaan melakukan stock split, yaitu”: 

a. Untuk menghindari harga saham yang terlalu tinggi sehingga 

memberatkan publik untuk membeli/memiliki saham tersebut. 

b. Mempertahankan tingkat likuiditas saham. 

c. Menarik investor yang berpotensi lebih banyak guna memiliki saham 

tersebut. 

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

terlalu mahal maka kepemilikan dana dari investor kecil tidak akan 

terjangkau. 

e. Menambah jumlah saham yang beredar. 

f. 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. 

g. Menerapkan diversifikasi investasi. 

 

2.1.8.3. Trading Range Theory dan Signaling Theory 

Terdapat dua teori penting mengenai pemecahan saham yaitu: 

a. Trading Range Theory 

Trading Range Theory memberikan penjelasan bahwa stock split 

meningkatkan likuiditas perdagangan saham. Menurut teori ini, 
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manajemen menilai harga saham terlalu tinggi sehingga kurang menarik 

diperdagangkan. Manajemen berupaya untuk menata  kembali harga 

saham pada rentang harga tertentu yang lebih rendah dibandingkan 

sebelumnya. Hal ini diharapkan semakin banyak partisipan pasar yang 

akan terlibat dalam perdagangan. Dengan adanya stock split, harga saham 

akan turun sehingga akan banyak investor yang mampu bertransaksi 

(ekonomi.kabo.biz/2011/01/pengaruh-stock-split.html). 

b. Signaling Theory 

Signaling Theory menyatakan bahwa pemecahan saham merupakan 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 pemecahan saham adalah perusahaan 

yang mempunyai kondisi kinerja yang baik. Menurut teori ini, manajer 

dapat menggunakan peristiwa pemecahan saham untuk memberikan sinyal 

positif (good news) atau ekspektasi optimis kepada publik. Pemecahan 

saham dianggap sebagai sinyal yang diberikan manajemen bahwa 

perusahaan memiliki prospek yang bagus di masa depan. Pemecahan 

saham memerlukan biaya yang tidak sedikit oleh karena itu hanya 

perusahaan yang mempunyai prospek yang bagus saja yang mampu 

melakukannya. 

 

2.1.8.4.  Pengaruh Stock split Terhadap Likuiditas Saham 

Alasan perusahaan melakukan stock split supaya harga sahamnya tidak 

terlalu tinggi, sehingga dengan harga saham yang tidak terlalu tinggi akan 

meningkatkan likuiditas perdagangannya. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang 

dilakukan Permata (2009) serta Indarti dan Br.Purba (2011) bahwa terdapat 

perbedaan likuiditas saham sebelum dan setelah stock split yang diikuti dengan 

meningkatnya likuiditas (yang diukur menggunakan Trading Volume Activity) 

setelah stock split. Copeland (1979) menemukan hal yang sebaliknya bahwa 

likuiditas pasar akan semakin rendah setelah stock split, yaitu volume 
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perdagangan menjadi lebih rendah dibandingkan sebelumnya, biaya transaksi 

pialang secara proporsi meningkat dan bid-ask spread juga lebih tinggi dari 

sebelumnya (Jogiyanto; 2010:398). Penelitian yang dilakukan Copeland teresebut 

diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Ruslianti dan Farida (2010) bahwa 

likuiditas menurun setelah stock split yang ditandai dengan meningkatnya bid-ask 

spead, begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijanarko dan 

Prasetiono (2012) mengukur likuiditas saham menggunakan Trading Volume 

Activity (TVA) bahwa adanya penurunan TVA setelah stock split yang 

menunjukan likuiditas semakin menurun setelah stock split. 

 

2.1.8.5. Pengaruh Stock split Terhadap Abnormal return 

Stock split yang dilakukan perusahaan akan diiterpretasikan oleh investor 

sebagai sinyal bahwa manajer memiliki informasi yang menguntungkan dimana 

terdapat abnormal return yang positif di sekitar pengumuman stock split. Menurut 

Fama, Fisher, Jensen dan Roll mengemukakan adanya abnormal return 30 bulan 

sebelum pengumuman stock split dilakukan. Pada waktu stock split diumumkan, 

abnormal return tidak terjadi pada hari pengumuman dan setelah hari-hari 

pengumuman (Jogiyanto; 2010:399).  

Penelitian yang dilakukan Rumanti dan Moerdiyanto (2010) yang berjudul 

Pengaruh Pemecahan Saham (Stock split) Terhadap Return dan Trading Volume 

Activity (TVA) Saham Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2006-2010 menunjukan bahwa terdapat perbedaan abnormal return 

sebelum dan sesudah stock split. Namun bertolak belakang dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Wijanarko dan Prasetiono (2012) serta Ruslianti dan Farida 

(2010) bahwa tidak terdapat perbedaan terhadap abnormal return sebelum dan 

setelah stock split. 

 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan stock 

split: 
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Tabel 2.1 
Penelitian terdahulu mengenai  stock split 

No Peneliti Judul/Periode 
Variabel 

Hasil 
X1 X2 

1 

Nurlaela 

Permata 

(2009) 

“Analisis 

Pengaruh Stock 

split Pada Harga 

Saham Terhadap 

Volume 

Perdagangan di 

Bursa Efek 

Indonesia (BEI)” 

pada periode 

2007-2009 

Harga 

Saham 

Volume 

Perdagangan 

Harga saham 

secara keseluruhan 

terdapat perbedaan 

yang signifikan 

setelah dilakukan 

stock split. 

Sedangkan volume 

perdagangan secara 

keseluruhan 

mengalami 

peningkatan yang 

signifikan. 

2 

Iguh 

Wijanarko, 

Prasetiono 

(2012) 

“Analisis 

Pengaruh 

Pemecahan 

Saham (Stock 

split) Terhadap 

Likuiditas Saham 

Dan Return 

Saham (Study 

Kasus Pada 

Perusahaan Yang 

Terdaftar BEI 

Periode 2007-

2011)” 

Likuiditas 

Saham 

Return 

Saham 

Terdapat 

perbedaan pada 

likuiditas sebelum 

dan sesudah stock 

split. Tidak 

memberikan 

perbedaan terhadap 

abnormal return 

yang diterima. 
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No Peneliti Judul/Periode 
Variabel 

Hasil 
X1 X2 

3 

Fretty Asih 

Rumanti 

dan 

Moerdiyanto 

(2010) 

“Pengaruh 

Pemecahan 

Saham (Stock 

split) Terhadap 

Return dan 

Trading Volume 

Activity (TVA) 

Saham 

Perusahaan Yang 

Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia Periode 

2006-2010” 

 

Return 

Trading 

Volume 

Activity 

(TVA) 

Terdapat 

perbedaan 

Abnormal return 

sebelum dan 

sesudah stock split. 

Terdapat 

perbedaan Trading 

Volume Activity 

sebelum  dan 

sesudah stock split. 

4 

Iin Indarti, 

Desti 

Mulyani 

Br.Purba 

(2011) 

"Analisis 

Perbandingan 

Harga Saham dan 

Volume 

Perdagangan 

Saham Sebelum 

dan Sesudah 

Stock split” 

Harga 

Saham 

Volume 

Perdagangan 

Terdapat 

perbedaan rata-rata 

harga saham 

sebelum dan 

sesudah 

pengumuman 

pemecahan saham. 

Terdapat 

perbedaan antara 

volume 

perdagangan 

sebelum dan 

sesudah peristiwa 

pemecahan saham. 
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No Peneliti Judul/Periode 
Variabel 

Hasil 
X1 X2 

5 

Ellen 

Ruslianti 

dan Esti Nur 

Farida 

(2010) 

“Pemecahan 

Saham Terhadap 

Likuiditas dan 

Return Saham” 

Periode 2006-

2008 

Likuiditas 

Saham 

Return 

Saham 

Terdapat 

pengaruh terhadap 

likuiditas saham 

dan abnormal 

retun sebelum dan 

setelah stock split. 

 

2.3. Kerangka Pemikiran 

Perusahaan yang memiliki kinerja baik dapat dicerminkan dari harga 

sahamnya yang tinggi. Namun harga saham yang terlalu tinggi dianggap kurang 

baik bagi kelangsungan perusahaan. Apabila harga saham terlalu tinggi maka 

permintaan akan saham tersebut akan berkurang karena semakin sedikit investor 

yang dapat menjangkaunya artinya saham tersebut kurang likuid. Untuk menjaga 

likuiditas sahamnya perusahaan dapat melakukan tindakan pemecahan saham 

(stock split). Pemecahan saham (stock split) merupakan suatu aksi emiten di mana 

dilakukan pemecahan nilai nominal saham menjadi lebih kecil (Sunariyah; 

2010:145). 

Informasi mengenai penyebab naik turunnya harga saham dapat membantu 

investor dalam pengambilan keputusan investasinya. Besar kecilnya harga saham 

tidak terlepas dari pengaruh kekuatan pasar yaitu tinggi rendahnya permintaan dan 

penawaran. Semakin tingginya volume permintaaan dan penawaran maka 

semakin berfluktuasinya harga saham tersebut. Meningkatnya volume 

perdagangan menunjukan saham tersebut makin diminati oleh investor yang 

mengakibatkan naiknya harga saham (Jogiyanto; 2010:88). 
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Likuiditas saham merupakan ukuran seberapa besar saham tersebut aktif 

diperjualbelikan di bursa pada periode tertentu. Semakin tinggi frekuensi 

transaksinya maka semakin likuid saham tersebut. Likuiditas yang tinggi 

menunjukan bahwa minat investor terhadap saham tersebut tinggi. Ketertatikan 

investor terhadap saham dengan likuiditas tinggi dikarenakan saham dengan 

likuiditas tinggi memungkinkan untuk mendapat return lebih tinggi dibandingkan 

saham yang memiliki likuiditas rendah. Jadi, suatu saham dapat dikatakan likuid 

apabila mudah untuk diperjualbelikan. Liquidity is degree to which securities can 

easily be liquidated (sold) without a loss of value (Madura dalam Sudana dan 

Intan;  2008:130). 

Trading Range Theory menyatakan bahwa pemecahan saham (stock split) 

dapat meningkatkan likuiditas perdagangan saham. Menurut Jogiyanto (2010:416) 

perusahaan melakukan stock split supaya harga sahamnya tidak terlalu tinggi, 

sehingga akan meningkatkan likuiditas perdagangannya. Susanti dkk. (2005) 

mengemukakan stock split dapat mempengaruhi volume perdagangan dan jumlah 

pemegang saham menjadi semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena jika 

harga saham yang ditawarkan tidak terlalu tinggi (rendah) maka banyak investor 

yang tertarik untuk membeli saham tersebut sehingga volume perdagangannya 

pun akan meningkat karena saham tersebut aktif diperdagangkan. Hal ini 

diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Ruslianti dan Farida (2010) bahwa 

terdapat perbedaan likuiditas saham sebelum dan setelah stock split (likuiditas 

diukur menggunakan bid-ask spead). Sedangkan Wijanarko dan Prasetiono (2012) 

mengukur likuiditas saham menggunakan Trading Volume Activity (TVA) 

menghasilkan bahwa terdapat perbedaan likuiditas saham sebelum dan setelah 

stock split dengan adanya penurunan TVA setelah stock split. Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Permata (2009) serta Indarti dan Br.Purba (2011) 

bahwa terdapat perbedaan likuiditas saham sebelum dan setelah stock split yang 

diikuti dengan meningkatnya TVA setelah stock split.     

Return merupakan hasil atau keuntungan yang dapat diperoleh investor 

atas investasi yang dilakukannya. Investor yang melakukan investasi memiliki 

tujuan untuk memperoleh return, baik itu return realisasi ataupun return 
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ekspektasi. Return realisasi atau realized return adalah keuntungan yang 

sebenarnya atau yang sudah terjadi. Sedangkan Return ekspektasi atau expexted 

return adalah keuntungan yang diharapakan akan diperoleh investor di masa yang 

akan datang. Informasi mengenai suatu peristiwa maupun mengenai strategi 

perusahaan baik itu yang sudah dipublikasikan ataupun belum dapat membuat 

reaksi pasar yang bermacam-macam. Informasi yang dianggap memiliki nilai 

ekonomis biasanya ditanggapi positif oleh pasar sehingga menimbulkan harga 

saham naik. Informasi-informasi tersebut dapat dimanfaatkan investor untuk 

mendapatkan abnormal return yang positif. Abnormal return adalah selisih antara 

tingkat keuntungan sebenarnya dengan tingkat keuntungan yang diharapkan 

(Husnan; 2009:269). 

Signaling Theory menjelaskan bahwa pengumuman pemecahan saham 

(stock split) memberikan informasi kepada investor terhadap prospek perusahaan 

yang positif. Pemecahan saham memerlukan biaya yang tidak sedikit, oleh karena 

itu hanya perusahaan yang memiliki prospek bagus yang sanggup melakukannya. 

Seperti yang dikemukakan Jogiyanto (2010) menganggap pemecahan saham 

sebagai sinyal yang positif karena menyampaikan prospek masa depan perusahaan 

kepada investor. Informasi mengenai peristiwa pemecahan saham biasanya 

direspon positif oleh investor karena investor mempercayai adanya abnormal 

return di sekitar hari pengumuman stock split. Hal ini diperkuat oleh penelitian 

yang dilakukan Rumanti dan Moerdiyanto (2010) bahwa terdapat perbedaan 

abnormal return sebelum dan sesudah stock split. Namun bertolak belakang 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijanarko dan Prasetiono (2012) serta 

Ruslianti dan Farida (2010) bahwa tidak terdapat perbedaan terhadap abnormal 

return sebelum dan setelah stock split. 

 Berdasarkan identifikasi masalah dan uraian diatas maka gambar kerangka 

pemikiran adalah sebagai berikut:  
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Gambar 2.3 
Kerangka Pemikiran 

 
 

 
Sumber: Penulis 
 

2.4. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran maka dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 

H1: Terdapat perbedaan likuiditas saham sebelum dan setelah stock split. 

H2: Terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan setelah stock split. 

 
 

 

   

 

 

 

  


