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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Landasan Teori 

 2.1.1 Manajemen Keuangan 

Manajemen Keuangan adalah suatu proses dalam kegiatan keuangan 

perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana 

perusahaan dan meminimalkan biaya perusahaan serta upaya pengelolaan 

keuangan suatu badan usaha atau organisasi untuk mencapai tujuan keuangan 

yang telah ditetapkan. 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 pembiayaanya.  

Untuk menjalankan fungsinya, suatu perusahaan harus menjalankan 

fungsinya secara baik, karena dalam pelaksanaannya masing – masing fungsi, 

mempunyai keterkaitan satu sama lain. Manajemen keuangan adalah 

manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Sedangkan fungsi keuangan 

adalah kegiatan utama yang harus dilakukan oleh mereka yang bertanggung 

jawab dalam bidang tertentu. Fungsi manajemen keuangan dalam 

menggunakan dana dan menempatkan dana. 

2.1.1.1 Pengertian Manajemen keuangan 

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.  
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Selanjutnya menurut Bringham dalam Kasmir (2010 : 7) dinyatakan 

bahwa 

“Manajemen keuangan adalah seni (art) dan Ilmu (science),   

untuk me-manage uang yang meliputi proses, intuisi/lembaga, 

pasar, dan instrument yang terlibat dengan masalah transfer 

uang di antara individu, bisnis, dan pemerintah”. 

 Kemudian menurut James C. Van Horne & John M. Wachowichz Jr 

(2012), mengemukakan bahwa: 

“Manajemen Keuangan berkaitan dengan perolehan, pendanaan 

dan manajemen asset dengan didasari beberapa tujuan umum”. 

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas 

manajemen keuangan berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan 

perusahaan, termasuk lembaga yang berhubungan erat dengan sumber 

pendanaan dan investasi keuangan perusahaan serta instrument keuangan. 

2.1.1.2 Tujuan Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan yang efisien membutuhan tujuan dan sasaran 

yang digunakan sebagai standar dalam memberikan penilaian keefisienan 

keputusan keuangan. Untuk dapat mengambil keputusan-keputusan keuangan 

yang benar  manajer keuangan perlu menentukan tujuan yang harus dicapai. 

Tujuan memaksimumkan harga saham tidak berarti bahwa para 

manajer harus berupaya mencari kenaikan nilai saham dengan mengorbankan 

para pemegang saham aspek pentng lain dari tujuan perusahaan dan tujuan 

manajemen keuangan adalah pertimbangan social terhadap tanggung jawab 

yang dapat dilihat dari empat segi yaitu : 

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

produk dan keselamatan kerja menjadi lebih penting untuk 

dipertimbangkan. 

4. Kerjasama antara industry dan pemerintah sangat diperlukan untuk 

menciptakan peraturan yang mengatur perilaku perusahaan, dan 

sebaliknya perusahaan mematuhi peraturan tersebut. 

 

2.1.1.3 Fungsi Manajemen Keuangan 

Fungsi manajemen keuangan merupakan keputusan utama yang harus 

dilakukan oleh sutu perusahaan. Ada beberapa fungsi manajemen keuangan 

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

yaitu:  

1. Keptusan 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. 

2. Keputusan Pendanaan (Financing Decision) 

Keputusan pendanaan ini sering disebut sebagai kebijakan struktur 

modal. Pada keuputusan 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 Deviden (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. 
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Maka penerapan proses manajemen dalam bidang keuangan tentunya 

disertai dengan tujuan tertentu, yaitu agar berbagai aktivitas yang 

dilakukan oleh perusahaan dapat berjalan sebaik-baiknya. 

 

 2.1.2 Investasi  

 2.1.2.1 Pengertian Manajemen Investasi 

Manajemen investasi lebih dikenal dengan portofolio. Portofolio 

sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan dalam proses pengaturan uang 

dan juga proses pembelian dan penjualan saham. 

Investasi merupakan suatu aktiva yang digunakan oleh perusahaan 

untuk pertumbuhan kekayaan. Tujuan investasi yaitu untuk menigkatkan 

kesejahteraan investor. 

Banyak definisi tentang portofolio yang dikemukakan oleh 

berbagai para ahli yang mempelajarinya. Berikut pengertian yang 

diberikan para ahli : 

Menurut Gumanti (2011:20) pengertian investasi adalah : 

“kegiatan yang dimaksudkan untuk menunda konsumsi hari 

ini untuk dikonsumsi pada waktu mendatang”. 

Selanjutnya menurut Abdul halim (2005:4) dalam Fahmi (2012) 

dinyatakan bahwa:  

“investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah 

dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh 

keuntungan di masa mendatang”. 

Menurut Kamaruddin Ahmad (2004;3) investasi adalah 

menempatkan uang atau dana dengan harapan memperoleh tambahan atau 

keuntungan tertentu atas uang tersebut. 
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Definisi lain menurut Sunariyah (2004;4) Investasi adalah 

penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya 

berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa 

yang akan datang. 

Dari berbagai definisi diatas menurut para ahli maka dapat 

disimpulkan bahwa investasi adalah suatu komitmen atas dana yang dibuat 

untuk  dbuat untuk diinvestasikan pada satu atau lebih aktiva yang 

berjangka waktu lebih dari satu tahun dengan tujuan untuk memperoleh 

keuntungan yang positif dimasa yang akan datang.  

Investasi dapat disimpulkan bahwa dasar keputusan investasi 

terdiri dari dua unsure yang sangat penting yaitu unsure resiko dan tingkat 

pendapatan. 

Adanya unsur risiko yang terdapat dalam suatu investasi, maka 

terdapat dua jenis investasi berdasarkan tingkat risiko yaitu: 

1. Investasi bebas risiko : mempunyai tingkat risiko yang relative 

kecil dan investasi ini memberikan tingkat keuntungan yang 

rendah. Atau asset yang tingkat returnnya di masa depan sudah 

bisa dipastikan pada saat ini, dan ditunjukkan oleh varians return 

yang sama dengan nol. Contohnya investasi ini adalah obligasi dan 

deposito berjangka. 

2. Investasi beresiko : Investasi return dan resiko berfluktuatif, 

dimana tingkat return aktualnya di masa depan masih mengandung 

ketidakpastian, sehigga para investor mungkin saja tidak 

mendapatkan keuntungan atau sebaliknya. Contoh investasi ini 

adalah investasi saham. 
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2.1.2.2 Jenis Investasi 

Dalam aktivitasnya, secara umum investasi dikenal ada dua bentuk 

Fahmi (2012) : 

1. Investasi nyata  

Investasi nyata (real investment) secara umum melibatkan asset 

berwujud, seperti tanah, mesin-mesin, atau pabrik.  

2. Investasi keunangan 

Investasi keuangan (financial investment) melibatkan kontrak 

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

 

2.1.3 Pasar Modal 

2.1.3.1 Pengertian Pasar Modal 

Pasar modal merupakan lembaga keuangan bukan bank yang 

mempunyai kegiatan berupa penawaran dan perdagangan efek. Selain itu 

juga merupakan lembaga profesi yang berkaitan dengan trasaksi jual beli 

efek dan perusahaan public yang berkaitan dengan transaksi jual beli efek 

dan perusahaan public yang berkaitan dengan efek. Dengan demikian 

pasar modal dikenal sebagai tempat betemunya penjual dan pembeli 

modal/ dana. Pasar modal juga merupakan sarana perusahaan untuk 

meningkatkan kebutuhan dana jangka panjang dengan menjual saham ata 

obligasi. 

Menurut R.J Shook (2002:71) pasar modal merupakan sebuah 

tempat dana-dana modal seperti ekuitas dan hutang diperdagangkan. 

Adapun meurut Bodie, Kane, Mercus (2004:26) mengartikan 

pasar modal yaitu : “capital marketing contrast include longer-term and 

riskier securities”. 

Sedangkan Sunariyah (2004:4) pengertian pasar modal adalah 

“suatu system keuangan yang teroganisasi termasuk didalmnya adalah 

bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan 

serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar”. 
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Dari beberapa pengertian diatas dapt disimpulkan bahwa pasar 

modal merupakan pasar yang memperjualbelikan sekuritas yang umumnya 

yang memiliki umur lebih dari satu tahun, termasuk di dalamnya bank 

komersial dan semua lembaga perantara dibidang keuangan serta surat-

surat berharga yang beredar. 

2.1.3.2 Fungsi Pasar Modal 

Menurut Sutrisno (2009 : 342) pasar modal memiliki beberapa 

fungsi sebagai berikut : 

1. Sebagai Sumber Penghimpun Dana  

Keubutuhan dana perusahaan bisa dipenuhi dari berbagai sumber 

pembiayaan. Salah satu sumber dana yng bisa dimanfaatkan 

perusahaan adalah pasar modal selain sistem perbankan yang selama 

ini dikenal sebagai perantara keungan secara konvenional.  

2. Sebagai Sarana Investasi 

Pada umunya perusahaan yang menjual surat berharga ke pasar modal 

adalah perusahaan yang sudah mempunyai reputasi bisnis yang baik 

dan kredibel, sehingga efek-efek yang dikeluarkan akan laku 

diperjualbelikan di bursa. Sementara pemilik dana atau investor jika 

tidak ada pilihan lain mereka akan menginvestasikan pada perbankan 

yang pada dasarnya mempunyai tingkat keuntungan yang relative 

kecil. Dengan adanya surat berharga yang mudah diperjualbelikan, 

maka bagi investor merupakan alterative instrument investasi. 

Investasi di pasar modal lebih fleksibel, karena setiap investor dapat 

dengan mudah memindahkan dananya dari suatu perusahaan ke 

perusahaan lainnya. 

3. Pemerataan Pendapatan  

Pada dasarnya apabila perusahaan tidak melakukan go public, pemilik 

perusahaan terbatas pada personal-personal pendiri perusahaan yang 

bersangkutan. Dengan go public-nya perusahaan memberikan 

kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta memiliki perusahaan 

tersebut. Dengan demikian memberikan kesempatan kepada 
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masyarakat untuk menikmati oleh bebrapa orang pemilik, akhirnya 

dapat dinikmati oleh masyarakat artinya ada pemerataan pendaptan 

kepada masyarakat. 

4. Sebagai pendorong Investor 

Salah satu faktor yang mendorong agar pihak swasta dan asing 

memliki keinginan untuk melakukan investasi baik secara langsung 

maupun tidak langsung, pemerintah harus mampu menciptakan iklim 

investasi yang kondusif bagi mereka, salah satunya adalah dengan 

likuidnya pasar modal. Semakin baik pasar modal maka semakin 

banyak investor baik nasional maupun asing yang bersedia 

menginvestasikan dananya melalui pembelian surat berharga di pasar 

modal. 

 

4.1.4.1 Jenis Pasar Modal 

Secara Umum pasar modal terdiri atas dua bagian yang 

dikemukakan oleh Sunariyah (2004:13) yaitu : 

1. Pasar Perdana / pasar primer (Primary Market) yaitu : penawaran 

saham pertama kali dari perusahaan yang menerbitkan saham 

(emiten) kepada pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak 

penerbit (issuer) sebelum saham tersebut diperdagankan dipasar 

sekunder. Dari uraian diatas merupakan bahwa pada pasar perdana 

adalah surat berharga yang baru pertama kalinya diterbitkan emiten 

dapat berupa penawaran perdana ke public (initial public offering 

IPO). Hasil penjualan saham tersebut keseluruhannya masuk 

sebagai modal perusahaan. 

2. Pasar sekunder (Secondary Market) diartikan sebagai transaksi jual 

beli saham diantara investor setelah melewati masa penawaran 

pada pasar perdana atau surat berharga yang sudah beredar 

diperdangankan di pasar di pasar sekunder. Jadi dapat disimpulkan 

pasar sekunder adalah dimana saham dan sekuritas lain 

diperjualbelikan secara luas kedapada masyarakat setelah melewati 
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masa penjualan di pasar perdana dan efek tersebut  dicatatkan di 

bursa. Sehingga hasil penjualan saham disini biasanya tidak lagi 

masuk modal perusahaan, melainkan masuk kedalam kas para 

pemegang saham yang bersangkutan. Jadi pasar sekunder 

kelanjutan dari pasar perdana. 

 

4.1.4.2 Instrumen Pasar Modal  

Instrumen pasar modal yaitu: semua surat-surat berharga 

yang di perjualbelikan di pasar modal Instrumen pasar modal ini 

umumnya bersifat jangka panjang. 

Menurut panduan Bursa efek Jakarta mengenai instrument 

pasar modal yang diperjualbelikan antara lain adalah : 

1. Saham 

Saham adalah kertas tanda bukti penyertaan kepemilikan modal 

atau dana pada suatu perusahaan yang mana kertas tersebut 

tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan dan 

diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada 

setiap pemegang dalam pasar modal ada dua jenis saham yaitu : 

a. Saham Biasa (Common Stock) merupakan surat berharga 

sebagai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dimana 

investor akan memperoleh keuntungan deviden di akhir 

tahun besar kecilnya saham yang diterima oleh pemegang 

saham tidak tetap tergantung pada RUPS dan pemegang 

saham diberi hak untuk mengikuti RUPS dan RUPSLB. 

b. Saham preferen (Prefered Stock) merupakan saham yang 

akan menerima sejumlah deviden dengan jumlah yang 

tetap. Pemilik saham akan memliki hak lebih disbanding 

hak pemilik saham biasa. Saham prefren memiliki 

karakterisitik gabungan (hybrid) antara saham biasa dan 

oligasi. 
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2. Obligasi (Bond) 

Obligasi adalah surat berharga atau srtifikat yang berisi kontrak 

antara pemberi pinjaman dengan yang diberi pinjaman 

(emiten). 

3. Right Issue 

Right issue adalah produk turunan dari saham. Righr issue 

merupakan hak bagi pemodal untuk membeli saham baru yang 

dikeluarnkan emiten. Right issue memberikan hak kepada 

pemegang saham lama untuk membeli saham baru perusahaan 

pada harga yang telah ditetapkan selama periode tertentu, jika 

pemegang saham lama tidak membelinya maka hak tersebut 

akan hilang. 

4. Reksadana 

Reksadana merupakan sertikfikat yang menjelaskan bahwa 

pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana untuk 

digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar uang atau pasar 

modal. Reksadana sering kali dipakai oleh pemilik modal untuk 

memperkecil risiko pada saat melakukan investasi yang 

menyebar pada berbagai alat investasi.  

 

5. Waran  

Waran adalah sekuritas yang memberikan hak kepada 

pemegannya untuk membeli saham dari perusahaan yang 

menerbitkan waran tersebut dengan harga tertentu. Waran 

biasanya dijual bersamaan dengan sekuritas lain misanya 

obligasi atau saham. 
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4.1.5 Saham 

Penggunaan saham sebagai salah satu alat untuk mencari tambahan 

dana menyebabkan kajian serta analisis tentang saham begitu berkembang baik 

secara fundamental dan teknikal. Berbagai literatur mecoba memberikan 

rekomendasi yang berbeda-beda namun tujuannya sama yaitu ingin meberikan 

profit yang tinggi bagi pemiliknya. 

 

 

4.1.5.1 Pengertian Saham 

Menurut Fahmi (2012:85) pengertian saham adalah sebgai berikut: 

1. Saham adalah tanda bukti penyertaan kepemilikan modal/dana 

pada suatu perusahaan; 

2. Saham adalah kertas yang tercantum dengan jelas nominal, nama 

perusahaan, disertai dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan 

kepada setiap pemegangnya; 

3. Saham adalah persediaan yang siap untuk dijual. 

2.1.4.2 Jenis Saham  

1. Saham Biasa 

Saham biasa memiliki kelebihan dibandingkan saham istimewa, 

tertutama dalam hal pemberian hak dan ikut dalam Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa 

(RUPSLBI) yang otomatis memberikan wewenang kepada pemenangnya 

untuk ikut serta dalam menentukan berbagai kebijakan perusahaan. 

Menurut Fahmi (2012:86) saham biasa memeliki beberapa jenis, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Saham unggulan (blue chip-stock) adalah saham dari perusahaan yang 

dikenal secara nasional dan memiliki sejarah laba, pertumbuhan, dan 

manajemen yang berkualitas. Saham-saham IBM dan Du pont 

merupakan contoh blue chip. Jika di Indonesia kita bisa melilhat pada 

lima besar saham termasuk kategori LQ 45. LQ 45 adalah likuiditas 
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empat puluh lima perusahaan yang dianggap memiliki tingkat 

likuiditas yang baik dan sesuai dengan harapan pasar modal 

2. Saham pertumbuhan (growth stock) adalah saham-saham yang 

diharapkan memberikan pertumbuhan laba yang lebih tinggi dari rata-

rata saham lain dan karenanya mempunyai PER yang tinggi. 

3. Saham defensive (defendsive stock) adalah saham yang cenderung 

lebih stabil dalam masa resesi atau perekonomian yang tidak menentu 

berkaitan dengan dividen, pendapatan, dan kinerja pasar. Contoh 

perusahaan yang berkaitan dengan deviden, pendapatan, dan kinerja 

pasar. Contoh perusahaan yang masuk kategori ini biasanya 

prusahaan yang produknya memang dibutuhkan oleh public seperti 

perusahaan yang masuk kategori makanan dan minuman (food and 

beverage), yaitu prosuk gula, beras, minyak sayur, garam, dan 

sejenisnya. 

4. Saham siklikal (cyclical stock) adalah sekuritas yang cenderung naik 

nilainya secara cepat saat ekonomi semarak dan jatuh juga secara 

cepat saat ekonomi lesu. Contohnya saham pabrik mobil dan real 

estate (properti). Sebaliknya saham nonsiklis mencakup saham-saham 

perusahaan yang memproduksi barang-barang kebutuhan umum yang 

tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi, misalnya makanan dan obat-

obatan. 

5. Saham musiman (seasonal stock) adalah perusahaan yang 

penjaulannya bervariasi karena dampak musiman, misalnya karena 

cuaca dan liburan. Sebagai contoh, pabrik mainan memiliki penjualan 

musiman yang khusus pada saat liburan sekolah. 

6. Saham spekulatif (speculatve stock) adalah saham yang kondisinya 

memliki tingkat spekulasi yang tinggi dan kemungkinan tingkat 

pengembalian hasilnya adalah rendah atau negatif. Ini biasanya 

dipakai untuk membeli saham pada perusahaan pengeboran minyak. 
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2. Saham Preferen  

Menurut Gumanti (2011:34) saham prefren memiliki dua 

jenis, yaiu: 

1. Cumulative prefererred stock adalah jenis saham prefren  yang 

memberikan peluang kepada pemeganggnya untuk menerima 

dividen kumulatif, yaitu sebelum pemegang saham biasa menerima 

dividen pemegang saham preferen menerima semua deividen yang 

harus diterimanya. 

2. Participating preferrend stock adalah saham preferen yang 

dividennya dikaitkan dengan keberhasilan perusahaan dengan 

berdasarkan pada rumus atau perhitungan tertentu. 

   Saham terdiri dari beberapa jenis dan dapat dibedakan melalui 

cara pengalihan dan manfaat yang diperoleh para pemegang saham. 

Menurut Ahmad Kamarudin (2004 : 74-75) terdapat pengelompokan 

jenis-jenis saham yaitu: 

1. Menurut Cara Pengalihan 

Dilihat dari segi kepemilikan, saham dapat dibedakan menjadi dua: 

a. Saham atas tunjuk (Bearer Stock). Diatas Sertifikat saham ini 

tidak ditulis nama pemiliknya sehingga kepemilikan atas tunjuk 

dapat dengan mudah dialihkan atau dipindah tangankan kepada 

orang lain karena sifatnya yang mirip dengan uang. 

b. Saham atas nama (Registered Stock). Diatas sertifikat ditulis 

nama pemeiliknya. Cara pengalihan harus memenuhi suatu 

perosedur tertentu yaitu dengan dokumen pengalihan dan 

kemudian nama pemiliknya. Jika sertifikat itu hilang dapat 

memintakan penggantian karena namanya sudah ada dalam 

buku perusahaan yang harus memuat nama pemiliknya. Jika 

sertifikat itu hilang dapat memintakan penggantia karena 

namanya sudah ada dalam buku perusahaan. 
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2. Menurut Hak Tagihan  

DIlihat dari segi manfaat nya, pada dasarnya saham dapat 

digolongkan menjadi dua yaitu: 

a. Saham Biasa (Common Stock). Surat berharga yang paling 

banyak dan luas perdangannya. Pemegang surat berharga ini 

mempunyai suara hak dalam rapat umum pemegang saham 

(RUPS). Saham biasa menempatkan pemiliknya paling akhir 

terhadap pembagian deviden. 

b. Saham Preferen (Prefered Stock) di dalam praktiknya terdapat 

beberapa maca saham preferen yaitu: 

1. Cumulative preferred stock pemilik saham jenis ini 

memiliki hak kepada pemiliknya atas pembagian deviden 

yang sifatnya kumulatif dalam suatu presentase atau jumlah 

tertentu. Dalam arti jika dalam tahun tertentu deviden yang 

diabayarkan tidak mencukupi atau tidak dibayar sama 

sekali maka hal ini akan di pertimbangkan lagi pada tahun 

berikutnya. 

2. Non cumulative preffred stock pemilik saham jenis ini 

mendapatkan prioritas dalam pembagian deviden sampai 

pada suatu persentase ayau jumlah tertentu, tetapi bersifat 

kumulatif. Dengan demikian apabila pada suatu tahun 

tertentu deviden yang dibayarkan lebih besar dari pada 

jumlah yang ditentukan atau yang tidak dibayarkan sama 

sekali maka hal ini tidak diperhitungkan pada tahun 

berikutnya. 

3. Participant preffred stock pemilik saham jenis ini selain 

memperoleh deviden ekstra, setelah itu deviden dibayarkan 

penuh kepada pemegang saham preferen, serta memperoleh 

deviden ekstra bersama-sama dengan pemegang saham 

biasa. 
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2.1.4.3 Harga Saham 

Menurut Hartono, (1998:69) Harga saham adalah harga yang 

terjadi di pasar bursa pada waktu tertentu yang ditentukan oleh pelaku 

pasar yaitu permintaan dan penawaran pasar.  

Menurut Fahmi (2012:89) ada beberapa faktor naik dan turunnya 

harga saham, berikut adalah kondisi dan situasi yang menetukan suatu 

saham itu akan mengalami fluktiasi: 

1. Kondisi makro dan mikro ekonomi  

2. Kebijakan perusahaan dalam memutuskan untuk ekspansi (perluasan 

usaha), seperti membuka kantor cabang yang (brand office) dan kantor 

cabang pembantu (sub-brand office), baik yang dibuka di domestic 

maupun luar negeri. 

3. Pergantian direksi secara tiba-tiba.  

4. Adanya direksi atau pihak komisaris perusahaan yang terlibat tindak 

pidana dan kasusnya sudah masuk ke pengadilan. 

5. Kinerja perusahaan yang terus mengalami penurunan dalam setiap 

waktu. 

6. Risiko sistematis, yaitu suatu bentuk risiko yang terjadi secara 

menyeluruh dan telah ikut menyebabkab perusahaan terlibat. 

7. Efek dari psikologis pasar yang ternyata mampu menekan kondisi 

teknikal jual beli saham. 

 

2.1.5 Pemecahan Saham (Stock Split) 

2.1.5.1 Pengertian Pemecahan Saham (Stock Split) 

  Menurut Fahmi (2012:133) definisi stock split adalah : 

“Peningkatan jumlah saham beredar dengan mengurangi nilai 

nominal saham; misalnya nilai nominal satu saham dibagi 

menjadi dua, sehingga terdapat dua saham yang masing-

masing memiliki nilai nominal setengah dari nilai nominal”. 
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 Selanjutnya Menurut Bringham (2011:235) pengertian pemecahan 

saham adalah: 

“Suatu tindakan yang diambil oleh suatu perusahaan untuk 

menigkatkan jumlah lembar saham yang beredar, seperti 

melipatkgandakan jumlah lembar saham beredar dengan 

memberikan dua saham yang beredar yang sebelumnya ia 

miliki. 

Sedangkan menurut Hendy M. Fakhrudin dalam Fahmi (2012) 

pemecahan saham adalah pemecahan nilai nominal saham menjadi 

nominal yang lebih kecil, misalnya dari nilai nominal Rp.1000 per saham 

menjadi Rp.500 per saham atau dari Rp.500 per saham menjadi Rp.100 

per saham. Sementara Khomsiyah dan Sulityo dalam Fahmi (2012) 

menyatakan bahwa pemecahan saham (stock split) merupakan perubahan 

nilai nominal per lembar saham dan menambah jumlah saham yang 

beredar sesuai dengan faktor pemecahan (split factors). Selain itu, stock 

split tersebut tidak akan mengakibatkan perubahan jumlah modal dan tidak 

mempengaruhi aliran kas perusahaan sebab keputusan pemecahan saham 

jika dilihat dari segi total keseluruhan dana yang dimiliki tidak akan 

mengalami perubahan hanya nilainya saja yang dibuat lebih kecil. Oleh 

karena itu, pemahanan stock split ini harus dilihat dari segi pendekatan dua 

teori yaitu, trading range theory, dan signaling theory. 

 

2.1.5.2 Tujuan dilakukannya Stock Split 

Kebijakan melaksanakan penerbitan stock split dilandasi oleh 

berbagai bentuk tujuan. Menurut Fahmi (2012:134) secara umum ada 

beberapa tujuan suatu perusahaan melakukan stock split, yaitu : 

1. Untuk menghindari harga saham yang tertinggi sehingga 

menitikberatkan publik untuk membeli/memiliki saham tersebut. 

2. Mempertahankan tingkat likuiditas saham. 

3. Menarik investor yang berpotensi lebih banyak guna memilki 

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

karena jika terlalu mahal maka kepemilikan dana dari investor 

kecil tidak terjangkau. 

5. Menambah jumlah saham yang beredar. 

6. Memperkecil risiko yang akan terjadi, tertutama bagi investor yang 

ingin memiliki saham tersebut artinya telah terjadi diversifikasi 

investasi. 

7. Menerapkan diversifikasi investasi. 

Kemudian ada beberapa tujuan diterpakannya kebijakan stock split 

oleh suatu perusahaan, yang dikemukakaan oleh Scott, Martin, Petty dan 

Keown dalam Fahmi bahwa ada beberapa alas an mengapa manajer 

perusahaan melakukan stock split : 

1. Agar saham tidak terlalu mahal sehingga dapat menigkatkan 

jumlah pemegang saham dan menigngkatkan likuiditas 

perdagangan saham, 

2. Untuk mengembalikan harga dan ukuran perdagangan rata-rata 

saham kepada kisaran yang telah ditargetkan, dan    

3. Untuk membawa informasi mengenai kesempatan berinvestasi 

yang berupa peningkat laba dan dividen kas. 

 

2.1.5.3 Jenis-jenis Pemecahan Saham 

Menurut Abdul Halim (2005) terdapat dua jenis pemecahan saham 

(stock split) yaitu :  

1. Pemecahan naik (split-up atau Stock split) adalah penurunan nilai 

nominal per lembar saham yang mengakibatkan bertambahnya jumlah 

saham yang beredar. Misalnya pemecahan saham dengan faktor 

pemecahan 1:2, 1:3 

2. Pemexahan turun (split downI atau revers stock split) adalah 

peninkatan nilai nominal per lembar saham dan mengurangi jumlah 
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saham yang beredar. Misanya pemecahan turun dengan faktor 

pemecahan 2:1, 3:1  

Sedangkan menurut M.C Cough (1993) dalam Marwata 

menyatakan bahwa pemecahan saham Amerika yang diwakili oleh New 

York Stock Exchange (NYSE) juga mengatur kebijkan mengenai stock 

split. NYSE membedakan stock split menjadi dua bagian yaitu : 

1. Pemecahan saham sebagian : Pemecahan saham sebagian adalah 

tambahan distribusi saham yang beredar sebesar 25% atau lebih tetapi 

kurang dari 100% dari jumlah saham beredar yang lama. 

2. Pemecahan saham penuh :adalah tambahan distribusi saham yang 

beredar sebesar 100% atau lebih dari jumlah saham lama yang beredar. 

 

2.1.5.4 Syarat-Syarat Stock Split  

Menurut Saleh dan Fakhrudin (2005:122) dalam Yudha 

Wismoyojati dan Evi Steelyana (2011), beberapa hal yang harus 

dipenuhi oleh emiten yang akan melakukan stock split di antaranya adalah 

: 

1. Harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar 

biasa (RULPSLB). 

2. Perubahan AD/ART yang mengubah nilai nominal saham telah 

disahkan oleh Depeartemen kehakiman & HAM dan telah 

mendapatkan TDP dari Departemen perindustrian dan Perdagangan. 

3. Peraturan BEJ Nomor I-A butir V.3 tentang pencatatan saham 

tambahan yang berasal pemecahan saham  
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2.1.5.5 Stock Split dalam perspektif Signaling Theory dan Trading 

Range Theory 

Terdapat dua teori utama yang menjelaskan motivasi pemecahan 

saham (Abdul Halim, 2007) yaitu: 

1. Signaling Theory (Teori Sinyal) 

Signaling Theory adalah teori yang melibatkan pada tanda-

tanda tentang kondisi yang menggambarkan suatu perusahaan. Contoh 

dari pemnyampaian informasi melalui signaling yaitu peristiwa 

melakukan stock split. 

Konsep signaling Theory adalah teori yang membahas tentang 

naik turunnya harga di pasar sehingga akan memberi pengaruh kepada 

keputusan investor tanggapan para investor terhadap sinyal positif dan 

negatif adalah sangat mempengaruhi kondisi pasar, mereka akan 

bereaksi dengan berbagai cara dalam menanggapi sinyal tersebut , 

seperti “wait and see” atau tunggu dan lihat dulu perkembangan yang 

ada baru mengambil keputusan. 

Menurut Signaling theory, stock split hanya dilakukan oleh 

perusahaan yang memililki prospek kinerja yang baik dimana 

perusahaan yakin bahwa harga saham setelah di pecah akan baik sesuai 

dengan kenaikan kinejra perusahaan di masa yang akan datang 

(Samsul, 2008).  

Menurut (Ruhama, 2010) pemecahan saham seharusnya 

menunjukan yang valid karena tidak semua perusahaan dapat 

melakukannya, hanya perusahaan yang memiliki kinerja yang baik saja 

yang dapat melakukannya, karena untuk melakukan stock split 

perusahaan harus menanggung semua biaya yang ditimbulkan dari 

peristiwa tersebut padahal pemecahan saham tidak mempengaruhi 

modal dan cash flow perusahaan. 

Dalam Signaling Theori bahwa setiap tindakan mengandung 

informasi karena adanya asymetrick Theory. Asymmetric Information 

adalah kondisi dimana suatu pihak memiliki informasi yang lebih 
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banyak dari pada pihak lain. Contohnya manajemen perusahaan 

memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pihak investor di 

pasar modal. 

2. Trading Range Theory 

Trading Range Tehory di sebutkan bahwa perusahaan 

melakukan stock split dikarenakan harga yang terlalu tinggi sehingga 

berpengaruh pada likuiditas saham (Harsono,2004). 

Perusahaan melakukan pemecahan saham karena harga saham 

terlalu tinggi sehingga tidak mampu di jangkau oleh calon investor. 

Menurut teori ini harga saham yang terlalu tinggi menyebabkan saham 

tidak liquid, hal tersebut berkaitan dengan kemampuan tiap-tiap 

investor yang berbeda-beda, oleh karena itu perusahaan melakukan 

pemecahan saham dalam upaya mengarahkan harga saham pada 

interval tertentu yang tidak terlalu mahal. 

Harsono (2004) menyatakan bahwa dengan melakukan 

pemecahan saham harga saham menjadi tidak terlalu tinggi sehingga 

mampu dijangkau oleh calon investor dan pada akhirnya meningkatkan 

likuiditas saham. Sehingga menurut trading range theory, perusahaan 

melakukan stock split karena memandang harga sahamnya terlalu 

tinggi, dengan kata lain harga saham yang terlalu tinggi itulah yang 

mendorong perusahaan melakukan pemecahan saham. 

Menurut Copeland (1979) dalam khomsiyah, et al (2001) 

menyatakan bahwa alsan dilakukannya stock split adalah untuk 

mencapai “optimal range” harga saham sehingga dapat menciptakan 

pasar yang lebih luas. 

Dengan demikian berdasarkan teori ini, harga saham yang 

terlalu tinggi mnyebabkan kurang aktifnya perdagangan saham 

sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan pemecahan saham. 

dengan melakukan stock split diharapkan semakin banyak investor 

yang melakukan transaksi sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat 
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harga saham yang tinggi merupakan motivasi untu melakukan 

pemecahan saham. 

 

2.1.6 Pasar Efisien 

Peristiwa stock split merupakan contoh dari informasi yang 

dipublikasikan perusahaan. Informasi perusahaan ditangkap secara penuh oleh 

para pelaku pasar, bukan hanya untuk pihak-pihak tertentu saja. Untuk menarik 

pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang menyediakan dana agar lebih 

berpartisipasi di pasar modal, maka dibutuhkan suatu pasar yang efisien dan 

likuid. Pasar yang efisien terjadi jika pasar bereaksi dengan cepat dan akurat 

untuk mencapai harga keseimbangan baru pada saat informasi sepenuhnya 

tersedia. 

Fama (1970) dalam Hartono, (2014) menyajikan tiga bentuk tingkatan 

utama untuk menyatakan efisiensi pasar modal jika dilihat dari ketersediaan 

informasi, yaitu: 

1. Efisiensi pasar bentuk lemah (weakform) 

Pasar dikatakan efiesien dalam bentuk lemah jika informasi mengenai 

harga saham masa lalu sepenuhnya (full reflect) tercermin dalam harga saham 

saat ini. Informasi masa lalu ini merupakan informasi yang sudah terjadi.  

Bentuk efisiensi pasar secara lemah ini berkaitan dengan teori langkah acak 

(random walk theory) yang menyatakan bahwwa data masa lalu tidak 

berhubungan dengan nilai sekarang. Random walk theory memprediksi bahwa 

keluaran (output) berikutnya atau yang akan datang dalam suatu urutan tudak 

tergantung pada keluaran (output) sebelumnya, nilai-nilai masa lalu tidak 

dapat digunakan untuk memprediksi harga sekarang. Ini berarti bahwa untuk 

pasar yang efisien bentuk lemah, investor tidak dapat menggunakan informasi 

masa lalu untuk mendapatkan abnormal return. 

 

2. Efisiensi pasar bentuk setengah kuat (semi strong form) 

Pasar dikatakan efisien setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara 

penuh (fully reflect) mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan 
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termasuk informasi yang berada di laporan-laporan keuangan perusahaan 

emiten. Informasi yang dipublikasikan dapat berupa sebagai berikut ini: 

a. Informasi yang dipublikasikan yang hanya mempengaruhi harga sekuritas 

dari perusahan yang mempublikasikan informasi tersebut. Informasi yang 

dipublikasikan ini merupakan informasi dalam bentuk pemngumuman 

oleh emiten. Contoh dari informasi yang dipublikasikan ini misalnya 

adalah pengumuman laba, pembagian deviden, pengembangan produk 

baru, dan lain sebagainya. 

b. Informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga-harga sekuriatas 

sejumlah perusahaan. Informasi yang dipublikasikan ini dapat berupa 

peraturan pemerintah atau peraturan regulator yang hanya berdampak pada 

harga-harga sekuritas perusahaan-perusahaan yang terkena regulasi 

tersebut. 

c. Informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga-harga sekuritas 

semua perusahaan yang terfdaftar di pasar saham. contoh dari regulasi ini 

adalah peratuaran akuntansi untuk mencantumkan laporan arus kas yang 

harus dilakukan oleh semua perusahaan. 

 

3. Efisiensi pasar bentuk kuat (strong form) 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika harga-harga sekuritas 

secara penuh (fully reflect) mencerminkan semua informasi yang tersedia 

termasuk informasi yang privat. Jika pasar efesien dalam bentuk ini, maka 

tidak ada investor yang dapat memperoleh abnormal return karena 

mempunyai informasi privat. Bentuk kuat mencakup semua informasi historis 

yang relevan dan juga informasi yang ada di publik yang relevan, di samping 

juga informasi yang hanya diketahui oleh beberapa pihak saha, misalnya 

manajemen perusahaan, dewan direksi dan kreditor Dalam penelitian ini 

melakukan pengujian efisiensi bentuk setengah kuat, dimana harga-harga 

sekuritas secara penuh mencerminkan (fully reflect) semua informasi yang 

dipublikasikan (all publicly available information) termasuk informasi yang 
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berada di laporan-laporan keuangan perusahaan emiten (informationally 

efficient market) (Jogiyanto, 2005). 

 

2.1.7 Abnormal Return  

Menurut (Jogiyanto,2005) abnormal return adalah selisih antara 

return yang sesungguhnya terjadi dengan return ekspetasi. Abnormal return 

ekspetasi. Abnormal return yang positif menunjukan bahwa return yang 

diterima lebih besar dari pada return yang diharapkan, sebaliknya jika return 

yang diterima itu lebih kecil dari pada yang diharapkan maka disebut abnormal 

return negatif. 

Selanjutnya menurut (Tandelilin,2010) Abnormal return merupakan 

selisih dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap return normal. Return 

normal merupakan return ekspetasi atau return yang diharapkan. 

Penelitian Brown dan Warner (1985) dalam Jogiyanto (2005) 

menjelaskan bahwa return ekspetasi merupakan return yang harus diestimasi. 

Menurut Brown dan Warner (1985) return ekspetasi dapat diacri dengan 

menggunakan tiga model, yaitu : 

1. Mean – adjusted model  

Model ini menganggap return ekspetasi bernilai konstan yang sama dengan 

rata-rata return realisasi sebelumnya selama periode estimasi. Periode 

estimasi ini adalah periode sebelum periode peristiwa atau disebut juga 

periode pengamatan tahun jendela peristiwa (event window). 

 

 

 

Dimana :  

  AR = return tidak ormal sekuritas ke i pada hari t 

  Rᵢ ,t  = return actual sekuritas i pada hari t 

  R ᵢ = rata-rata return sekuritas I selama sekian hari 

AR = Rᵢ ,t – R ᵢ 
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   sebelum hari t 

Jogiyanto (2013:550) 

2. Market Model    

Model model dalam menghitung return ekspetasi dilakukan dengan dua 

tahap yaitu, pertama membentuk model ekspetasi dengan menggunakan 

data realisasi selama periode estimasi, kedua  menggunakan model 

ekspertasi untuk mengestimasi return ekspetasi diperiode jendela. Model 

ekspetasi dapat di bentuk dengan menggunakan teknik regresi OLS 

(ordinary least square) dengan persamaan : 

 

 

 

Dimana : 

  E(Rit)  = return ekspetasi sekuritas ke-I pada waktu t 

αi   = intersep dalam regresi untuk sekuritas t. ini merupakan  

    komponen return yang tidak tergantung dengan return 

pasar. 

 βi   = Koefesien regresi yang menyatakan slope garis regresi. 

Ini    

    mengukur    perubahan yang diharapkan dalam return  

    sekuritas sehubungan dengan dalam return pasar. 

 

 

2. Market Adjusted Model 

Market adjusted model menganggap bahwa penduga yang terbaik untuk 

mengestimasi return suatu sekuritas adalah return indeks pasar pada saat 

tersebut. Keunggulan metode ini bahwa return sekuritas yang dipeoleh 

emiten dianggap sesuai dengan return indeks pasar pada saat itu sehingga 

E(Rit) = αi + βi Rmt + εit 

AR i,t = Ri,t– Rmt 
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return saham mengikuti return indeks pasar.jadi expected return sama 

dengan return pasar pada saat itu. Rumus yang digunakan sebagai berikut : 

 

 Dimana : 

   AR i,t = Abnormal return saham ke i pada hari ke t 

   Ri,t  = Actual return saham ke i pada hari  ke t 

   Rmt    = return pasar 

   Rmt = 
                

      
 

Jogiyanto (2013:550) 

Dalam Penelitian ini Abnormal Return akan dikukur melalui Market 

Adjusted Model. 

2.1.8 Risiko Sistematis 

2.1.8.1 Pengertian Risiko 

Van Horne dan Wachowics, Jr (2005) dalam Ruhama (2012) 

mendefinisikan risiko sebgai variabelitas return terhadap return yang 

diharapkan. Suatu investasi akan dapat diniliai efisien jika investasi 

tersebut memberikan tingkat keuntungan terbesar atau tingkat keuntugan 

dengan risiko terkecil. Tentunya sebagai investor yang rasional akan 

memilih risiko yang paling kecil di saat dihadapkan pada dua pilihan 

investasi yang menawarkan tingkat keuntungan yang sama. 

 

2.1.8.2 Jenis Risiko 

Risiko dibedakan menjadi dua, pertama, risiko yang tidak dapat di 

diversifikasi oleh portofolio disebut dengan non diversifiable risk atau 

risiko pasar (market risk) atau risiko umum (general risk) atau risiko 

sistematis (systematic risk) Risiko sistematis setiap perusahaan akan saling 
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berkorelasi karena faktor-faktor yang mempengaruhinya sama. Akibatnya 

tingkat keuntungan antar saham juga saling berkorelasi, hanya saja tingkat 

kepekaan terhadap faktor-faktor tersebut berbeda untuk setiap perusahaan. 

Risiko ini terjadi karena kejadian-kejadian diluar kegiatan perusahaan.  

Risiko dalam portofolio dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: 

1. Risiko tidak sistmatis (unsystematic risk) 

Suatu risiko yang dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi, 

sebab risiko ini hanya ada dalam suatu perusahaan atau industry 

tertentu. Risiko perusahaan ini dapat dikurangi dengan melakukan 

diversifikasi asset dalam suatu portofolio. Risiko tidak sistematis 

terdapat fluktuasi risiko yang berbeda antara satu saham dengan saham 

lain. Risiko ini juga disebut diversifiable risk. 

Faktor yang mempengaruhi antara lain : 

 Struktur Modal 

 Struktur asset 

 Tingkat Likuiditas 

Diversifikasi adalah pembentukan portofolio melalui pemilihan 

kombinasi sejumlah aset tertentu sedemikian rupa hingga risiko dapat 

dihilangkan atau diminimumkan tanpa mengurangi besaran return 

yang diharapkan. Risiko ini disebut risiko perusahaan karena terjadi 

hanya mempengaruhi semua perusahaan-perusahaan secara umum, 

contohnya kebangkutan, pemogokan karywan. 

Ada dua prinsip diversifikasi yang umum digunakan yaitu : 

1. Diversifikasi Random 

Diversifikasi ini terjadi ketika investor menginvestasikan 

dananya secara acak pada berbagai jenis saham yang berbeda 

atau pada berbagai jenis asset yang berbeda. Investor memilih 

asset-aset yang akan dimasukan ke dalam portofolio tanpa 

terlalu memperhatikan karakteristik asset-aset bersangkutan 
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(misalnya tingkat risiko dan return yang diharapkan serta 

industry). Dalam diversifikasi random, semakin banyak jenis 

asset yang dimasukan dalam portofolio, semakin besar manfaat 

pengurangan risiko yang akan diperoleh, namun dengan 

marginal penurunan risiko yang semakin berkurang. 

2. Diversifikasi Markowitz  

Mempertimbangkan berbagai informasi mengenai karakteristik 

setiap sekuritas yang akan dimasukan dalam portofolio. 

Diversifikasi Markowitz menjadikan pembentukan portofolio 

menjadi lebih selektif terutama dalam memilih aset-aset 

sehingga diharapkan memberikan manfaat diversifikasi yang 

paling optimal. Informasi karakteristik aset utama yang 

dipertimbangkan adalah tingkat return dan risiko (mean-

variance) masing-masing aset, sehingga metode diversifikasi 

Markowitz sering disebut dengan mean-variance model. 

 

2. Risiko Sistematis (systematic risk) 

 Suatu risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan 

diversifikasi, karena fluktuasi risiko ini dipengaruhi oleh faktor makro 

yang dapat mempengaruhi pasar secara keseluruhuan. Risiko 

sistematis bersifat sistemik dan karenanya tidak bisa dihindari. Risiko 

ini juga disebut indivertible risk. Faktor yang mempengaruhinya antara 

lain: 

 Perubahan tingkat bunga 

 Kurs valuta asing (nilai tukar) 

 Risiko pasar, 

 Kebijakan pemerintah 

Menurut Jogiyanto (2013) risiko yang relevan adalah risiko sistematis 

dapat diukur dengan Beta (β), dan Beta yang akan dihtung adalah Beta 

model pasar (market model). Risiko sistematis ini dapat diukur dengan 
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beta (β) yang berasal dari hubungan return saham dan return pasar. 

Beta merupakan suatu pengukur volatilitas return suatu sekuritas 

terhadap return pasar. Volatilitas dapat didefinisikan sebagai fluktuasi 

dari return-return pasar, maka beta-beta dari sekuritas dikatakan 1, 

menunjukan bahwa risiko sistematik suatu sekuritas sama dengan 

risiko pasar. 

Diversifikasi memang mampu mengurangi risiko, namun terdapat 

risiko yang tidak dapat dihilangkan oleh diversifikasi yang dikenal 

dengan risiko sistematis. Risiko yang tidak bisa dihilangkan oleh 

diversifikasi diindikasikan oleh besaran kovarians, yaitu kontibusi 

risiko masing aset relative terhadap risiko portofolionya. 

Beta saham dalam penelitian ini  merupakan ukuran risiko suatu 

saham yang menunjukan kepekaan suatu return saham terhadap 

return pasar. Semakin besar beta suatu saham. Semakin besar 

kepekaan return saham tersebut terhadap perubahan return pasar.  

Beta meruapakan suatu pengukur volatilitas (volatility) return suatu 

sekuritas atau return protofolio terhadap return pasar. Beta sekuritas 

ke I mengukur volatilitas return sekuritas ke-i dengan return pasar. 

Beta portofolio mengukur volatilitas return portofolio dengan return 

pasar. Dengan demikian Beta meurpakan pengukur risiko sistematis 

dari suatu sekuritas.  

 

 

i =        

                                   
   

                  
    

 

Keterangan : 

i   = beta saham  i 

Rit  = return saham harian sekuritas I pada periode t 
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Rm  = market return (return pasar) 

Fahmi (2012:190) 

 Rumus diatas akan digunakan untuk menghitung Risiko Sistematis 

 

2.1.9 Volume Perdagangan Saham (Trading Volume Activity) 

Trading volume activity (aktivitas volume perdagangan) merupakan 

penjualan dari setiap transaksi yang terjadi di bursa saham pada saat waktu dan 

saham tertentu, dan merupakan salah satu faktor yang juga memberikan 

pengaruh terhadap pergerakan harga saham. volume transaksi merupakan unsur 

kunci dalam melakukan prediksi terhadap pergerakan harga saham. menurut 

Tandelilin(2010), untuk membuat keputusan investasinya, investor akan 

mempertimbangkan resiko dan tingkat keuntungan yang diharapkan. Sehingga 

investor membutuhkan informasi untuk melakukan analisis saham. adanya 

informasi yang dipublikasikan akan mengubah keyakinan investor yang dapat 

dilihat dari reaksi pasar. Salah satu reaksi pasar tersebut adalah reaksi volume 

perdagangan. 

Ada kalanya terjadi volume perdagangan yang lebih rendah dari pada 

yang seharusnya. Hal ini disebakan oleh dua faktor, pertama adalah 

keterbatasan investor terhadap modal yang dimiliki, sehingga investor tidak 

dapat membeli banyak saham dengan tujuan yang dimiliki, sehingga investor 

tidak dapat membeli banyak saham dengan tujuan diversifikasi. Kedua 

pembatasan yang terjadi karena mekanisme pasar atau situasi dan kondisi pasar 

(Baskoro,2009).  

 

Volume Perdagangan Saham dalam penelitian ini akan dihitung 

menggunakan rumus : 

TVAit = 
                                       

                                        
 

Samsul (2008) 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian ini berjudul market reaction to stock splits (empirical 

evidence from the Nairobi Stock Exchange). Data diambil melalui 

Sembilan perusahaan yang telah mengalami stock split pada periode 

2002-2008. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terjadi 

pengingkatan volume saham yang diperdagangkan saat pengumuman 

stock split. Hal ini terjadi tertutama di hari sekitar pemecahan saham. 

pada tanggal pemecahan, terdapat rata-rata abnormal return positif 

dari 0,5473 yang sangat signifikan pada tingkat 0,05%. Hasil 

penelitian juga menunjukan terdapat hubungan abnormal return 

kumulatif yang positif selama event window. 

2. Penelitian yang dilakukan slamet dan arief (2008) dengan judul 

pengaruh stock split : analisis pada saham likuiditas pada perusahaan 

go public BEI dengan memperhatikan pertumbuhan dan ukuran 

perusahaan, hasilnya  

Tidak ada perbedaan yang signifikan likuiditas saham (TVA) sebelum 

dan sesudah stock split pada perusahaan tidak bertumbuh, besar dan 

kecil. Pada perusahaan bertumbuh terdapat yang signifikan likuiditas 

saham (TVA) sebelum dan sesudah stock split. Tidak ada perbedaan 

yang signifikan likuiditas saham saham sebelum dan sesudah stock 

split pada ukuran perusahaan. Tingkat harga yang rendah setelah stock 

split tidak menjami keberhasilan likuiditas saham. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sadikin (2011) yang berjudul Analisis 

Abnromal return Return Saham dan Perdagangan Saham  Sebelum dan 

Sesudah Peristiwa Pemecahan Saham dan hasilnya pemecahan saham 

tidak berpengaruh signifikan terhadap voume perdagangan saham dan 

return saham. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh kurniawati yang berjudul Analisis 

Kandungan Informasi Stock Split dan Likuiditas Saham dan hasilnya 

Pemecahan Saham berpengaruh signifikan terhadap abnormal return 

tapi tidak berpengaruh signifikan terhadap volume perdagangan.   
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5. Penelitian yang dilakukan oleh Ruhama (2010) dengan judul dampak 

publikasi stock split terhadap tingkat keuntungan dan risiko sistematik 

pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2004-

2009 menunjukan bawha terdapat perbedaan risiko sistematis yang 

signifikan sebelum dan sesudah stock split. Adanya perbedaan tersebut 

dapat disebabkan karena harga saham seusudah pengumuman stock 

split tidak begiu disukai para investor dan lebih memilih harga saham 

yang stabil. 

6. Djajasaputra (2012) melakukan penelitian dengan judul analisis 

perbandingan harga saham, volume perdagangan saham dan abnormal 

return saham sebelum dan sesudah pemecaan saham (studi pada 

perusahaan go publik yang melakukan pemecahan saham antara tahun 

2005-2008 di BEI). Halis penelitian tersebut mengindikasikan bahwa 

peristiwa pemecahan saham tidak mengakibatkan harga saham 

berubah secara signifikan. Peristiwa pemecahan saham tidak 

mengakibatkan volume perdagangan dan abnormal return berubah 

secara signifikan setelah pengumuman pemecahan saham. 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Judul Penelitian  

dan Peneliti 

Variabel yang 

diggunakan 

Model 

yang 

digunakan  

Hasil Penelitian 

1. Market Reaction to 

Stock Split 

(Empirical Evidence 

from the Nairobi 

Stock Exchange. 

Aduda dan 

Chemarum , (2010). 

Independen : 

Volume 

perdagangan 

saham 

 

Dependen : 

stock split 

 

Paired 

sample t-

test 

Terjadi peningkatan 

volume saham yang 

diperdagangkan saat 

pengumuman stock 

split. Terdapat 

hubungan abnormal 

return kumulatif 
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yang positif selama 

event window. 

2. Pengaruh stock split : 

analisis likuiditas 

saham pada 

perusahaan go public 

BEI dengan 

memperhatikan 

pertumbuhan dan 

ukuran perusahaan. 

(Slamet dan 

Arief,2008) 

Independen : 

likuiditas 

saham 

 

Dependen : 

stock split  

Wilcoxon 

signed 

rank test 

Tidak ada perbedaan 

yang signifikan 

likuiditas saham 

(TVA) sebelum dan 

sesudah stock split 

pada perusahaan 

tidak bertumbuh, 

besar dan kecil. Pada 

perusahaan 

bertumbuh terdapat 

yang signifikan 

likuiditas saham 

(TVA) sebelum dan 

sesudah stock split. 

Tidak ada perbedaan 

yang signifikan 

likuiditas saham 

saham sebelum dan 

sesudah stock split 

pada ukuran 

perusahaan. Tingkat 

harga yang rendah 

setelah stock split 

tidak menjami 

keberhasilan 

likuiditas saham. 

3. Analisis Abnromal 

return Return Saham 

dan Perdagangan 

Saham  Sebelum dan 

Volume 

perdagangan 

saham dan 

return saham 

Uji Beda 

Dua Rata-

Pemecahan saham 

tidak berpengaruh 
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Sesudah Peristiwa 

Pemecahan Saham 

(Sadikin,2011) 

Rata  signifikan terhadap 

voume perdagangan 

saham dan return 

saham 

4. Analisis Kandungan 

Informasi Stock Split 

dan Likuiditas 

Saham 

(Kurniawati,2003)  

Abnormal 

return saham 

dan volume 

perdagangan 

saham 

UJi Beda 

Dua Rata-

Rata 

Pemecahan Saham 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

abnormal return tapi 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

volume perdagangan 

5. Dampak Publikasi 

Stock Split terhadap 

Tingkat Keuntungan 

dan Risiko 

Sistematik pada 

Perusahaan yang 

Terdaftar di BEI 

Periode 2004-2009 

(Ruhama,2010) 

Independen : 

tingkat 

keuntungan, 

risiko 

sistematik 

Dependen stock 

split 

 

Uji beda 

dua rata-

rata 

Ada perbedaan risiko 

sistematis yang 

signifikan sebelum 

dan sesudah stock 

split. Adanya 

perbedaan tersebut 

dapat disebabkan 

karena harga saham 

sesudah 

pengumuman stock 

split tidak begitu 

disukai para investor 

6. Analisis 

Perbandingan Harga 

Saham, Volume 

perdagangan Saham, 

dan Abnormal return 

Saham Sebelum dan 

Sesudah Pemecahan 

Saham (studi pada 

peruahaan yang go 

public yang 

melakukan 

Independen : 

harga saham. 

Volume 

perdagangan, 

abnormal 

return 

Paired 

sample t-

test 

Peristiwa pemecahan 

saham tidak 

mengakibatkan harga 

saham berubah 

secara signifikan. 

Peristiwa pemecahan 

saham tidak 
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pemecahan saham 

Periode 2005-2008 di 

BEI) 

(Djajasaputra, 2012) 

mengakibatkan 

volume perdagangan 

dan abnormal retun 

berubah secara 

signifikan setelah 

pengumuman 

pemecahan saham 

Sumber : dari berbagai jurnal  

 

2.3  Kerangka Pemikiran 

 Pemecahan saham (stock split) merupakan aktivitas yang dilakukan oleh 

para manajer perusahaan dengan melakukan perubahan terhadap jumlah saham 

yang beredar dan nilai nominal per lembar saham sesuai dengan split factor. Split 

factor merupakan perbandingan jumlah saham yang beredar sebelum 

dilakukannya split dengan jumlah saham yang beredar setelah dilakukannya split 

dengan jumlah saham yang beredar setelah dilakukannya split (Almilia dan 

Kristijadi,2005).  

 Return atau tingkat pengembalian adalah selisih antara jumlah yang 

diterima dan jumlah yang diinvestasikan, dibagi dengan jumlah yang 

diinvestasikan (Brigham dan Houston,2006:215).  

2.3.1  Hubungan Stock Split dengan Abnormal Return 

 Perusahaan yang melakukan stock split biasanya adalah perusahaan-

perusahaan besar dan yang mempunyai harga saham yang tinggi. Perusahaan 

tersebut melakukan stock split untuk menjaga likuiditas saham perusahaan yang 

menyebabkan harga saham menjadi rendah karena pemecahan. Keputusan 

perusahaan untuk melakukan stock split akan diinterpretasikan oleh investor 

sebagai suatu sinyal bahwa manajer mempunyai informasi yang menguntungkan 

dimana hal itu ditunjukan dengan adanya abnormal return positif di sekitar 

pengumuman stock split (Djajasaputra, 2000). 
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 Teori ini didukung oleh penelitian Jain dan Mohammad (2012) yang 

menemukan bahwa reaksi pasar positif saat pengumuman stock split selama krisis 

keuangan. Namun abnormal return positif berkurang dalam event window pendek 

dibandingkan dengan abnormal return pada saat sebelum krisis dengan event 

window yang panjang. Namun Santanu (2008) berpendapat bahwa pasar atau 

investor tidak bereaksi secara signifikan selama event window terhadap 

pengumuman stock split yang tidak bernilai ekonomis tersebut sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Bursa Efek Jakarta pada periode 1998-2002 telah efisien 

bentuk setengah kuat secara keputusan terhadap informasi stock split yang tidak 

memliki nilai ekonomis. 

 Sedangkan abnormal return atau excess return merupakan kelebihan dari 

return yang sesungguhnya terjadi terhadap return normal. Return normal 

merupakan return ekspetasi (return yang diharapkan oleh investor). Dengan 

demikian abnormal return adalah selisih antara return sesungguhnya yang terjadi 

dengan return ekspetasi (Muchtar,2008). Sedangkan menurut (Tandelilin,2010), 

abnormal return adalah return saham yang melebihi expected return dari saham 

tersebut pada suatu tingkat risiko tertentu.  

 Perhitungan abnormal return menggunakan market adjusted model 

dimana return indeks pasar yang diestimasi sama dengan return sekuritas, 

sehingga tidak perlu menggunakan periode estimasi. 

 Kebijakan stock split mengandung informasi yang akan membuat pasar 

bereaksi. Reaksi tersebut ditandai dengan adanya perubahan harga pada saham 

perusahaan. Pasar uang dikatakan efisien jika harga pasar mencerminkan semua 

informasi yang tersedia tentang nilai aset ekonomis. Jika stock split mengandung 

informasi maka akan terjadi perubahan pada abnormal return yang positif di 

sekitar pegumuman stock split. Sebaliknya apabila stock split tidak mengandung 

informasi maka tidak akan terjadi perubahan pada return saham perusahaan.  

2.3.2  Hubungan Stock Split dengan Risiko Sistematis 

 Sebelum pengumuman stock split, risiko sistematik perusahaan cenderung 

lebih kecil karena perusahaan tidak harus mengeluarkan dana dari kas perusahaan 
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untuk menanggung biaya-biaya yang ditimbulkan oleh stock split. perusahaan 

membutuhkan dana yang cukup besar untuk melakukan stock spli,. Apabila 

perusahaan mempunyai prospek kinerja perusahaan yang baik, perusahaan tidak 

akan mengalami kesulitan untuk menanggung biaya-biaya tersebut. Akan tetapi, 

apabila stock split dilakukan oleh perusahaan yang memiliki prospek kinerja yang 

buruk, maka perusahaan akan mengalami kesulitan untuk menanggung biaya-

biaya yang ditimbulkan oleh stock split tersebut dan menyebabkan harga 

sahamnya menurun seiring dengan penurunan kinerja perusahaan. Peristiwa stock 

split akan berdampak negatif pada risiko sistematik karena adanya perbedaan 

risiko sistematik setelah publikasi stock split yang lebih kecil dari pada sebelum 

publikasi stock split. Hal tersebut terjadi karena tingkat likuiditas perusahaan yang 

tinggi setelah peristiwa stock split (Ruhama,2012).  

 Risiko sitematik dapat dilihat dari tingkat likuiditas saham diamana beta 

merupakan suatu pengukuran volatilitas return suatu sekuritas terhadap return 

pasar. Likuiditas diprediksi mempunyai hubungan negatif dengan beta dimana 

secara rasional diketahui bahwa likuid suatu perusahan, maka semakin kecil 

risikonya (Hartono, 2009). Stock split akan meningkatkan likuiditas perusahaan 

dan menurunkan risiko sistematik. Peristiwa stock split akan berdampak negatif 

pada risiko sistematik karena adanya perbedaan risiko sistematik setelah publikasi 

stock split yang lebih kecil dari pada sebelum publikasi stock split. Hal tersebut 

terjadi karena tingkat likuiditas perusahaan yang tinggi setelah peristiwa stock 

split. Teori ini didukung oleh penelitian terdahulu dari Ruhama (2012).   

2.3.3  Hubungan Stock Split dengan Volume Perdagangan Saham 

 Stock split ini biasanya dilakukan perusahaan untuk meningkatkan 

likuiditas saham dan memaksimalkan tingkat keuntungan saham dari pemegang 

sahamnya (investor) dan penyebaran pemilikan saham. Tujuan utama dari stock 

split adalah untuk menempatkan saham pada rentang perdagangan yang lebih 

popiler, sehingga diharapkan akan dapat menarik lebih banyak pembeli dan 

biasanya hal ini akan sangat efektif bila dilakukan terhadap saham-saham yang 

harganya sudah cukup tinggi. Volume perdagangan yang rendah merupakan cirri-
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ciri harapan tak menentu. Volume perdagangan yang tinggi merupakan cirri 

dimana ada harapan yang kuat harga akan naik lagi. Kenaikan harga yang 

dibarengi dengan kenaikan volume perdagangan menunjukan kenaikan 

kepercayaan investor. Kenaikan haraga yang dibarengi dengan kenaikan volume 

perdanggangan atau penurunan harga yang dibarengi dengan penurunan volume 

perdagangan di sebut bullish. Sebaliknya, jika penurunan harga dibarengi dengan 

kenaikan volume perdagangan maka disebut bearish (Marlina,2004).  

 Variabel volume perdagangan saham (Trading Volume Activity) digunakan 

untuk mengukur likuiditas saham perusahaan. Semakin tinggi nilai TVA sebuah 

saham maka akan semakin tinggi pula tingkat likuiditas perusahaan tersebut. Hal 

ini mengindikasikan bahwa perusahaan dapat menjual sahamnya dengan mudah 

karena banyaknya permintaan dari investor sehingga saham tersebut mudah 

dikonversikan menjadi kas. Teori ini didukung oleh penelitian terdahulu dari 

Sutrisno et al. (2000), Rohana et al. (2003), Latifah (2007), Aduda dan Chemarum 

(2010). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Rumanti dan Moerdiyanto (2011) dengan 

Abnormal Return dan Trading Volume Activitiy (TVA) sebagai variabel dependen 

dan stock split sebagai variabel independen menunjukan bahwa terdapat 

perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah stock split. Model analisis 

menggunakan paired sample t-test. Hal ini sejalan dengan penelitian Jain dan 

Mohamad (2012) yang berjudul The Effect of Stock Split Announcements on 

Abnrmal Return during Financial Crisis yang menemukan bahwa adanya reaksi 

pasar yang positif terhadap pengumuman stock split meskipun sedang kondisi 

krisis keuangan (2008-2011). Reaksi pasar dibuktikan dengan rata-rata abnormal 

return yang positif dari pengumuman stock split. Tetapi Santanu (2004) 

menyanggah dalam penelitian yang berujudul Pengujian Efisiensi Bentuk 

Setengah Kuat secara Keputusan : Analisis Pengumuman Stock Split di Bursa 

Efek Jakarta, hasil pengujian abnormal retun semua sampel perusahaan (average 

abnormal return) selama event window dengan menggunakan one sampel t-test, 

ternyata tidak menunjukan hasil yang signifikan. 
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 Penelitian yang dilakukan oleh Ruhama (2010) dengan judul dampak 

publikasi stock split terhadap tingkat keuntungan dan risiko sistematik pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2004-2009 

mwnunjukan bahwa terdapat perbedaan risiko sistematik yang signifikan sebelum 

dan sesudah pengumuman stock split tidak begitu disukai para investor dan lebih 

memilih harga saham yang stabil. Namun penelitian yang dilakukan oleh Januar 

(2011) tentang analisis dampak pengumuman stock split dan reserve terhadap 

abnormal return dan perubahan beta saham menemukan hasil bahwa tidak 

terdapat perbedaan beta saham yang signifikan antara sebelum dan sesudah stock 

split. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor internal perusahaan (pengumuman 

stock split) tidak mengakibatkan perubahan beta yang signifikan sedangkan faktor 

eksternal perusahaan seperti kondisi perekonomian yang meliputi: inflasi, GDP, 

GNP mempunyai pengaruh terhadap beta saham. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Abduda dan Chemaum (2010) yang 

berjudul market reaction to stock split (empirical evidende from the Nairobi Stock 

Exchange) menemukan hasil bahwa pasar bereaksi positif terhadap pemecahan 

saham. Adanya peningkatan volume saham yang diperdagangkan setelah stock 

split dibandingkan sebelum stock split. Hal ini konsisten dengan hipotesis dengan 

hipotesis signaling yang menyatakan bahwa manajer perusahaan membagi saham 

mereka sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada pemegang saham 

dan investor. Lestari dan Eko (2008) dalam penelitian yang berjudul pengaruh 

stock split : analisis likuiditas saham pada perusahaan go public di Bursa Efek 

Indonesia dengan memperhatikan pertumbuhan dan ukuran perusahaan 

menemukan hasil bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan volume 

perdagangan saham sebelum dan sesudah stock split pada perusahaan tidak 

bertumbuh, besar dan kecil. Sedangkan pada perusahaan bertumbuh terdapat yang 

signifikan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah stock split. Hasil 

pengujian Muchtar (2008) menggunakan abnormal return dan trading volume 

activity sebagai variabel serta model analisis Kolmogorov Smirnov Test dan 

paired sample t-test, menunjukan bahwa tidak dijumpai adanya perbedaan trading 

volume activity sebelum dan sesudah peristiwa stock split yang signifikan. Tidak 
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adanya perbedaan ini menunjukan bahwa pasar investor masih banyak yang 

melakukan wait and see terhadap adanya peristiwa stock split dan tidak 

melakukan perdagangan karena pasar modal Indonesia masih tergolong pasar 

yang inefisiensi, sehingga dalam jangka pendek stock split tidak mampu 

memberikan sinyal adanya perubahan earning bagi investor. 

 Signaling theory (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 dibeikan oleh manajemen kepada publik 

bahwa perusahaan memiliki prospek  bagus di masa depan. Tetapi dalam kasus 

yang terjadi diindonesia, ada yang tidak mendukung teori tersebut seperti hasil 

penelitian Pertiwi (2006) tidak terdapat perbedaan risiko sistematis dan abnormal 

return sebelum dan sesudah stock split, Sutrisno (2000) pemecahan saham 

berpengaruh terhadap volume perdagangan saham tapi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap abnormal return ,dan Sadikin (2011) pemecahan saham tidak 

berpengaruh signifikan terhadap volume perdagangan saham dan return saham 

,rata-arat hasil penelitiannya tidak menemukan adanya abnormal return berkaitan 

dengan pengumuman stock split. 

 Namun di sisi lain hasil penelitian yang mendukung signaling theory 

adalah penelitian Kurniawati (2003), Rusliati dan Farida (2010) yang menunjukan 

bahwa di sekitar pengumuman stock split menunjukan adanya perilaku harga 

saham yang abnormal akibat respon dari para pelaku pasar di Bursa Efek. 

 Penelitian terdahulu masih menghasilkan kesimpulan yang berbeda, 

sehingga penulis tertarik untuk mengkaji ulang tentang peristiwa stock split. 

Sistematis pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 

  Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

  

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

Keterangan : 

                 : Variabel yang diteliti 

  : Variabel yang tidak diteliti 

 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap suatu masalah penelitian yang 

kebenarannya harus diuji secara empiris. Berdasarkan kerangka berpikir diatas 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah stock split. 

H2 : Terdapat perbedaan risiko sistematis sebelum dan sesudah stock split. 

H3 : Terdapat perbedaan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah         

   stock split. 

Perusahaan go public yang terdaftar di BEI 

Rata-Rata Abnormal Return, 

Risiko Sistematis, dan 

Volume Perdagangan Saham 

Sebelum Stock Split 

Uji Beda Dua Rata-Rata 

Stock Split 

Rata-Rata Abnormal 

Return, Risiko 

Sistematis, dan Volume 

Perdaganngan Saham 

Sesudah Stock Split 

Fungsi Pendanaan Kebijakan Dividen Fungsi Investasi 

Stock Dividend Repurchase Stock Cash Dividend 


