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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen Keuangan 

2.1.1  Pengertian Manajemen Keuangan 

 Manajemen keuangan adalah salah satu fungsi operasi perusahaan yang 

sangat penting disamping fungsi operasional lainnya seperti manajemen 

pemasaran, manajemen operasional dan lain sebagainya. Manajemen keuangan 

membicarakan pengelolaan keuangan yang pada dasarnya dapat dilakukan baik 

oleh secara individu, perusahaan maupun pemerintah. Menurut Sutrisno (2009:3) 

pengertian manajemen keuangan sebagai berikut: 

“Manajemen keuangan adalah sebagai semua aktivitas perusahaan 

dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang 

murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana 

tersebut secara efisien.” 

Sementara menurut Horne dan Wachowicz Jr. (2012:3) pengertian 

manajemen keuangan adalah: 

“Manejemen keuangan (financial management), atau dalam literatur 

lain disebut pembelanjaan, adalah segala aktivitas perusahaan yang 

berhubungan dengan sebagaimana memperoleh dana, menggunakan 

dana dan mengelola asset sesuai tujuan perusahaan secara 

menyeluruh.” 

 

Dengan kata lain manajemen keuangan merupakan manajemen 

(pengelolaan) mengenai bagaimana memperoleh aset, mendanai aset dan 

mengelola aset untuk mencapai tujuan perusahaan. Dari definisi diatas dapat 

diambil kesimpulan bahwa manajemen keuangan adalah salah satu fungsi 

manajemen terhadap segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan 

kegiatan memperoleh sumber dana, menggunakan dana, dan manajemen aktiva 

untuk menciptakan kemakmuran bagi pemegang saham melalui maksimalisasi 

nilai perusahaan.  
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2.1.2 Tujuan Manajemen Keuangan 

 Untuk bisa mengambil keputusan-keputusan keuangan yang benar, 

manajemen keuangan perlu menentukan tujuan yang harus dicapai. Keputusan 

yang benar adalah keputusan yang akan membantu mencapai tujuan tersebut. 

Secara normatif tujuan keputusan keuangan adalah untuk memaksimumkan nilai 

perushaaan. Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon 

pembeli apabila perusahaan tersebut dijual.  

Tujuan manajemen keuangan adalah memaksimumkan kemakmuran 

pemegang saham atau memaksimumkan nilai perusahaan, bukan 

memaksimumkan profit. Arti memaksimumkan profit, berarti mengabaikan 

tanggung jawab sosial, mengabaikan resiko dan beorientasi jangka pendek. 

Seperti yang diungkapkan oleh Horne dan Wachowicz Jr. (2012:4) mengenai 

tujuan manajemen ialah sama dengan tujuan perusahaan yaitu: 

“Memkasimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan yang ada saat ini” 

Arti memaksimumkan kemakmuran pemegang saham atau nilai perusahaan 

adalah sebagai berikut: 

1. Berarti memaksimumkan nilai sekarang (present value) semua keuntungan di 

masa datang yang akan diterima oleh pemilik perusahaan. 

2. Berarti lebih menekankan pada aliran hasil bukan sekedar laba bersih dalam 

pengertian akuntansi. 

Dapat disimpulkan bahwa tujuan manajemen keuangan yang dilakukan oleh 

manajer keuangan adalah merencanakan untuk memperoleh dan menggunakan 

dana guna memaksimalkan nilai perusahaan. 

2.1.3 Fungsi Manajemen Keuangan 

Fungsi manajemen keuangan dari suatu perusahaan itu sendiri adalah salah 

satu fungsi utama yang sangat penting dalam perusahaan, disamping fungsi-fungsi 

lainnya. Menurut Horne dan Wachowicz Jr. (2012:3) terdapat tiga fungsi 

manajemen keuangan, yaitu: 
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1. Keputusan Investasi 

Keputusan investasi adalah fungsi manajemen keuangan yang penting ketika 

perusahaan ingin menciptakan nilai. Hal tersebut dimulai dengan penetapan 

jumlah total aset yang perlu dimiliki oleh perusahaan. Keputusan investasi ini 

dapat menunjang dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi karena 

menyangkut tentang memperoleh dana investasi yang efisien, komposisi aset 

yang harus dipertahankan atau dikurangi. 

2. Keputusan Pendanaan 

Dalam keputusan pendanaan, manajer keuangan berhubungan dengan 

komposisi laporan posisi keuangan. Kebijakan dividen perusahaan juga harus 

dipandang sebagai bagian integral dari keputusan pendanaan perusahaan. 

Kemudian manajer keuangan masih harus menetapkan cara terbaik untuk 

mendapatkan dana secara fisik. Mekanisme untuk mendapatkan pinjaman 

jangka pendek, cara membuat kesepakatan sewa jangka panjang, atau 

negosiasi untuk penjualan obligasi atau saham, haruslah dipahami oleh 

manajer keuangan. 

3. Keputusan Manajemen Aset 

Keputusan manajemen aset adalah mengelola aset secara efisien. Manajer 

keuangan dibebani berbagai tanggung jawab operasional atas berbagai aset 

yang ada. Tanggung jawab ini membuat manajer keuangan menjadi lebih 

memperhatikan manajemen aset lancar daripada aset tetap. Sebagian besar 

tanggung jawab atas manajemen aset tetap berada ditangan manajemen 

operasional yang menggunakan berbagai aset ini. 

 

2.2 Investasi 

2.2.1 Pengertian Investasi 

Setiap orang dihadapkan pada berbagai pilihan dalam menentukan proporsi 

dana atau sumber daya yang mereka miliki untuk konsumsi saat ini dan di masa 

mendatang. Pengorbanan konsumsi sekarang dapat diartikan sebagai investasi 

untuk konsumsi di masa mendatang. Pengertian investasi yang lebih luas 

membutuhkan aktiva yang produktif untuk mengubah satu unit konsumsi yang 
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ditunda untuk dihasilkan menjadi lebih dari satu unit konsumsi mendatang. 

Dengan demikian pengertian investasi menurut Jogiyanto (2013:5) yaitu 

penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukan ke aktiva produktif selama 

periode waktu tertentu. 

Menurut Tandelilin (2014:2) investasi adalah komitmen atas sejumlah dana 

atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan 

memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Seorang investor membeli 

sejumlah saham saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan dari kenaikan 

harga saham ataupun sejumlah dividen di masa yang akan datang, sebagai 

imbalan atas waktu dan resiko yang terkait dengan investasi tersebut.  

Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. 

Menginvestasikan sejumlah dana pada aset real (tanah, emas, mesin atau 

bangunan) maupun aset financial (deposito, saham ataupun obligasi) merupakan 

aktivitas investasi yang umumnya dilakukan. 

 

2.2.2 Tujuan Investasi 

Untuk mencapai suatu efektivitas dan efisiensi dalam keputusan maka 

diperlukan ketegasan akan tujuan yang diharapkan. Begitu pula hal-hal dalam 

bidang investasi kita perlu menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Menurut 

Fahmi (2013:3) tujuan investasi yaitu: 

a) Tercipanya keberlanjutan (continuity) dalam investasi tersebut; 

b) Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan (profit 

actual); 

c) Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham; 

d) Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa. 

Pada dasarnya, tujuan orang melakukan investasi adalah untuk 

menghasilkan sejumlah uang. Menurut Tandelilin (2014:8) tujuan investasi 

adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Kesejahteraan dalam hal ini 

adalah kesejahteraan moneter, yang bisa diukur dengan penjumlahaan pendapatan 

saat ini ditambah nilai saat ini pendapatan masa datang.  
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2.2.3 Tipe-tipe Investasi 

Pada saat seorang pebisnis atau mereka yang memiliki kelebihan dana dan 

ingin berinvestasi maka ia dapat memilih dan memutuskan tipe aktiva keuangan 

seperti apa yang akan dipilihnya. Investasi kedalam aktiva keuangan dapat berupa 

investasi langsung dan investasi tidak langsung. Pendapat Jogiyanto (2013:7) 

mengenai investasi langsung dan investasi tidak langsung yaitu: 

 “Investasi langsung dilakukan dengan membeli langsung aktiva 

keuangan dari suatu perusahaan baik melalui perantara atau dengan 

cara yang lain. Sebaliknya investasi tidak langsung dilakukan dengan 

membeli saham dari perusahaan investasi yang mempunyai portofolio 

aktiva-aktiva keuangan dari perusahaan-perusahaan lain.” 

 

Gambar 2.1 

Investasi langsung dan investasi tidak langsung 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

Sumber: Jogiyanto (2013:7) 

 

Sedangkan tipe-tipe investasi menurut Fahmi (2013:4) yaitu: 

a) Direct investment 

Direct investment (investasi langsung) 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) Indirect investment 

Indirect investment (investasi tidak langsung) adalah mereka yang memiliki 

kelebihan dana dapat melakukan keputusan investasi dengan tidak terlibat 

secara langsung atau pembelian aktiva keuangan cukup hanya dengan 

Investor Perusahaan 

Investasi 

Aktiva-aktiva 

keuangan 

Investasi  tidak 

langsung 

Investasi 

langsung 

Investasi langsung 
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memegang dalam bentuk saham atau obligasi saja. mereka yang melakukan 

kebijakan indirect investment umumnya cenderung tidak terlibat dalam 

pengambilan keputusan penting pada suatu perusahaan.  

 

2.3 Pasar Modal 

2.3.1 Pengertian Pasar Modal 

Seperti halnya pasar pada umumnya, pasar modal merupakan tempat 

bertemu antara pembeli dan penjual dengan risiko, untung dan rugi. Kebutuhan 

dana jangka pengdek umumnya diperoleh dari pasar uang (misalnya bank 

komerisal). Pasar modal yang diungkapkan oleh Jogiyanto (2013:29) yaitu 

merupakan sarana perusahaan untuk meningkatkan kebutuhan dana jangka 

panjang dengan menjual saham atau mengeluarkan obligasi. Saham merupakan 

bukti pemilikan sebagian dari perusahaan. Obligasi (bond) merupakan suatu 

kontrak yang mengharuskan peminjaman untuk membayar kembali pokok 

pinjaman ditambah dengan bunga dalam kurun waktu tertentu yang sudah 

disepakati. 

Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana 

dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. 

Pasar modal menurut Tandelilin (2014:26) yaitu pasar untuk memperjual belikan 

sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari satu tahun, seperti saham dan 

obligasi. Sedangkan tempat di mana terjadinya jual-beli sekuritas disebut dengan 

bursa efek. Oleh karena itu, bursa efek merupakan arti dari pasar modal secara 

fisik.  

Menurut Fahmi (2013:55) 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 modal perusahaan.  

Untuk menarik pembeli dan penjual untuk berpartisipasi, pasar modal harus 

bersifat likuid dan efisien. Suatu pasar modal dikatakan likuid jika penjual dapat 

menjual dan pembeli dapat membeli surat-surat berharga dengan cepat. Pasar 

modal dikatakan efisien jika harga dari surat-surat berharga mencerminkan nilai 
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dari perusahaan secara akurat. Jika pasar modal sifatnya efisien, harga dari surat 

berharga juga mencerminkan penilaian dari investor terhadap prospek laba 

perusahaan dimasa mendatang serta kualitas dari manajemennya. Jika calon 

investor meragukan kualitas dari manajemen, keraguan ini dapat tercermin 

diharga surat berharga yang turun. Dengan demikian pasar modal dapat digunakan 

sebagai sarana tidak langsung pengukur kualitas manajemen. 

 

2.3.2 Fungsi 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 

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 seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. 

Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai 

dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrument. 

Jogiyanto (2013:30) berpendapat bahwa pasar modal mempunyai fungsi 

sarana alokasi dana yang produktif untuk memindahkan dana dari pemberi 

pinjaman ke peminjam. Alokasi dana yang produktif terjadi jika individu yang 

mempunyai kelebihan dana dapat meminjamkannya ke individu lain yang lebih 

produktif yang membutuhkan dana. Sebagai akibatnya, peminjam dan pemberi 

pinjaman akan lebih diuntungkan dibandingkan jika pasar modal tidak ada. 

Sedangkan menurut Tandelilin (2014:26) pasar modal dapat juga berfungsi 

sebagai lembaga perantara (intermediaries). Fungsi ini menunjukan peran penting 

pasar modal dalam menunjang perekonomian karena pasar modal dapat 

menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang mempunyai 

kelebihan dana. Disamping itu, pasar modal dapat mendorong terciptanya alokasi 

dana yang efisien, karena dengan adanya pasar modal maka pihak yang kelebihan 

dana (investor) dapat memilih alternatif investasi yang memberikan return yang 

paling optimal. Asumsinya, investasi yang memberikan return relatif besar adalah 
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sektor-sektor yang paling produktif yang ada di pasar. Dengan demikian, dana 

yang berasal dari investor dapat digunakan secara produktif oleh perushaan-

perusahaan tersebut.  

 

2.3.3 Instrumen Pasar Modal 

Instrumen pasar modal dalam konteks praktis lebih banyak dikenal dengan 

sebutan sekuritas. Sekuritas (securities), atau juga disebut efek atau surat 

berharga, merupakan aset finansial (financial asset) yang menyatakan klaim 

keuangan. Undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 mendefinisikan efek 

adalah surat berharga, yaitu surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat 

berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan investasi 

kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.  

Pasar modal (capital market) pada prinsipnya merupakan pasar untuk 

sekuritas jangka panjang baik berbentuk hutang maupun ekuitas (modal sendiri) 

serta berbagai produk turunannya. Menurut Tandelilin (2014:30) berbagai 

sekuritas jangka panjang yang saat ini diperdagangkan di pasar modal Indonesia 

antara lain adalah saham biasa dan saham preferen, obligasi perusahaan dan 

obligasi konversi, obligasi negara, bukti right, waran, kontrak opsi, kontrak 

berjangka dan reksa dana. Sekuritas di pasar modal ini mempunyai karakteristik 

berjatuh tempo lebih dari satu tahun untuk secara mudahnya dibedakan dengan 

sekuritas di pasar uang yang berjatuh tempo kurang dari satu tahun.  

 

2.3.4 Lembaga-lembaga yang Terkait dalam Pasar Modal 

 Keberadaan lembaga mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal dan 

memungkinkan dilakukannya transaksi secara efisien. Kegiatan di pasar modal 

pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemilik dana dan pihak 

yang memerlukan dana secara langsung (artinya tidak ada perantara keuangan 

yang mengambil alih risiko investasi). Dengan demikian maka peran informasi 

yang dapat diandalkan kebenarannya dan cepat tersedianya menjadi sangat 

penting. Disamping itu transaksi harus dapat dilakukan dengan efisien dan dapat 
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diandalkan. Diperlukan berbagai lembaga dan profesi yang menjamin persyaratan-

persyaratan tersebut dapat dipenuhi. 

 Berikut dijelaskan oleh Husnan (2005:9) berbagai lembaga dan profesi 

yang diperlukan agar kegiatan pasar modal dapat berjalan dengan baik. 

1. BAPEPAM 

Di pasar modal Indonesia lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan 

pasar modal adalah BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal). Keberadaan 

BAPEPAM dimaksudkan agar dapat mewujudkan kegiatan pasar modal yang 

teratur wajar dan efisien, dan melindungi kepentingan pemodal dan 

masyarakat. Perlindungan kepentingan ini hendaknya tidak ditafsirkan 

sebagai perlindungan dari fluktuasi harga, melainkan perlindungan dari 

perlakuan yang tidak fair dari emiten (misal informasi yang tidak benar) 

ataupun dari perusahaan, lembaga dan profesi yang berkaitan dengan pasar 

modal (misal jual beli saham harus dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku). 

2. Bursa Efek 

Lembaga yang menyelenggarakan perdagangan efek adalah Bursa Efek. Di 

Indonesia Bursa Efek harus berbentuk Perseroan. Di bursa inilah dilakukan 

jual beli saham dengan menggunakan jasa perusahaan efek yang menjadi 

anggota bursa tersebut. Dengan demikian para pemodal tidak dapat 

melakukan jual beli antar mereka sendiri secara langsung, tetapi harus lewat 

anggota bursa di Bursa Efek. 

3. Lembaga Kliring dan Penjaminan 

Lembaga ini menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi 

bursa. Sama seperti kalau kita melakukan pembayaran dengan menggunakan 

cheque, yang kliringnya dilakukan oleh Bank Indonesia, lembaga ini 

melakukan jasa kliring untuk jual beli efek di bursa efek. Dengan demikian 

setiap transaksi akan melewati lembaga ini untuk diselesaikan transaksinya, 

apakah seorang pemodal akan bertambah jumlah saham yang dimilikinya 

(karena melakukan pembelian) dan melakukan pembayaran, dan apakah 
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seorang pemodal berkurang jumlah sahamnya (karena menjual saham yang 

dilimilikinya) dan menerima pembayaran.  

4. Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian 

Lembaga ini merupakan lembaga yang menyediakan jasa kustodian 

(penyimpanan efek) sentral dan penyelesaian transaksi efek. Efek-efek yang 

diperjualbelikan di bursa tidaklah beredar secara fisik, tetapi hanya lewat 

catatan saja. Efek-efek tersebut mungkin disimpan di berbagai bank 

kustodian, perusahaan efek dan pihak lain. Lembaga inilah yang memberikan 

jasa kustodian secara sentral.  

5. Perusahaan Efek 

Perusahaan efek dapat menjalankan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, 

Perantara Pedagang Efek dan atau Manajer Investasi setelah memperoleh ijin 

usaha dari BAPEPAM. Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek berarti bahwa 

perusahaan efek tersebut menjamin agar penerbitan (atau emisi) sekuritas 

yang dilakukan oleh suatu perusahaan (disebut sebut sebagai emiten, dan 

dilakukan di pasar perdana) dapat terjual semua. Untuk itu emiten akan 

meminta underwriter untuk menjamin penjualan tersebut. Kalau underwriter 

memberikan jaminan full commitment maka semua sekuritas dijamin akan 

terjamin semua. Kalau tidak terjual, underwriter itulah yang akan membeli 

sisanya. Karena underwriter menanggung resiko harus membeli sekuritas 

yang tidak terjual, mereka cenderung berupaya untuk bernegosiasi dengan 

calon emiten supaya sekuritas yang ditawarkan tidak terlalu mahal harganya. 

Disamping itu mereka juga memperoleh imbalan (dalam bentuk fee) dari 

emiten. Orang yang mempunyai kemampuan profesi untuk melaksanakan 

kegiatan penjaminan tersebut sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek. Usaha 

sebagai Perantara Pedagang Efek berarti bahwa perusahan efek melakukan 

jual beli saham atas kepentingan pihak lain, atau dirinya sendiri. Orang yang 

mempunyai kemampuan dalam bidang Perantara Pedagang Efek disebut 

sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek. Sedangkan usaha Manajer Investasi 

berarti perusahaan efek tersebut mengelola dana nasabah untuk diinvestasikan 
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ke sebagian sekuritas (orang yang mempunyai keahlian profesionalnya 

disebut sebagai Wakil Manajer Investasi). 

6. Reksa Dana 

Reksa Dana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana 

dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio 

efek oleh Manajer Investasi. Di Indonesia Reksa Dana dapat berbentuk 

perseroan (yang telah memperoleh ijin usaha dari BAPEPAM) atau kontrak 

investasi kolektif (yang dilakukan atau dikelola oleh Manajer Investasi). 

Diamping lembaga-lembaga tersebut, sesuai dengan UU nomor 8 tahun 

1995 tentang Pasar Modal, juga dikenal dengan Lembaga Penunjang Pasar 

Modal (yaitu Kustodian dan Biro Administrasi Efek), dan Profesi Penunjang 

Pasar Modal (yaitu Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, dan Notaris). Berikut 

dijelaskan secara singkat lembaga dan profesi tersebut. 

1. Kustodian 

Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian (penitipan 

efek) adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Penrusahaan Efek, 

atau Bank Umum yang telah memperoleh persetujuan BAPEPAM. Kustodian 

yang menyelenggarakan kegiatan penelitian bertanggung jawab untuk 

menyimpan efek milik pemegang rekening dan memenuhi kewajiban lain 

sesuai dengan kontrak antara Kustodian dan pemegang rekening tadi. 

2. Biro Administrasi Efek 

Kalau suatu perusahaan menerbitkan saham misalnya, maka perusahaan 

tersebut perlu memelihara catatan tentang pemilik saham-saham tersebut. 

Dengan dilakukannya jual beli saham yang diterbitkan, maka emiten harus 

dapat memelihara perubagan-perubahan tersebut. Karena umumnya emiten 

sulit untuk melaksanakan sendiri kegiatan tersebut, mereka kemudian 

menggunakan jasa lembaga yang namanya adalah Biro Administrasi Efek, 

berdasarkan atas kontrak tertentu. Yang berhak melaksanakan kegiatan usaha 

sebagai Biro Administrasi Efek adalah perseroan yang telah memperoleh ijin 

usaha dari BAPEPAM.  
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3. Wali Amanat (Trustee) 

Jasa Wali Amanat diperlukan untuk penerbitan obligasi. Wali Amanat 

mewakili kepentingan pembeli obligasi. Pemikirannya adalah karena pembeli 

obligasi pada dasarnya adalah kreditor dan kredit yang diberikan tidak 

dijamin dengan agunan apapun. Untuk meminimumkan agar kredit tersebut 

tidak macet (macet berarti bahwa obligasi yang dibeli tidak dilunasi oleh 

perusahaan yang menerbitkan), maka ada pihak yang mewakili para pembeli 

obligasi dalam melakukan semacam peneltian terhadap perusahaan yang akan 

menerbitkan obligasi. Wali Amanat inilah yang melakukan penilaian terhadap 

“keamanan” obligasi yang dibeli oleh para pemodal.  

4. Akuntan 

Peran akuntan publik yang pertama adalah memeriksa laporan keuangan dan 

memberikan pendapat terhadap laporan keuangan. Di pasar modal dituntut 

pendapat wajar tanpa syarat terhadap laporan keuangan dari perusahaan yang 

akan menerbitkan atau yang terlah terdaftar di bursa. Pendapat wajar tanpa 

syarat berarti laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Prinsip-prinsip 

Akuntasi Indonesia (PAI) tanpa suatu catatan atau kekurangan. 

5. Notaris 

Jasa notaris diperlukan untuk membuat berita acara Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS) dan menyusun pernyataan keputusan-keputusan RUPS. 

Bagaimanapun juga keputusan untuk menjual sekuritas ke pasar modal 

(istilah yang sering digunakan adalah “go public”) merupakan peristiwa yang 

penting dan karenanya perlu memperoleh persetujuan dari para pemegang 

saham. Di samping itu notaris juga perlu meneliti keabsahan penyelenggaraan 

RUSP tersebut.  

6. Konsultan Hukum 

Konsultan hukum diperlukan jasanya agar jangan sampai perusahaan yang 

menerbitkan sekuritas di pasar modal ternyata terlibat persengketaan hukum 

dengan pihak lain. Juga keabsahan dokumen-dokumen perusahaan perlu 

diperiksa oleh konsultan hukum tersebut. 
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7. Penilai (Appraisal) 

Penilai merupakan perusahaan yang melakukan penilaian terhadap aktiva 

tetap perusahaan, untuk memperoleh nilai yang dipandang wajar. Disamping 

melakukan penilaian, terhadap perusahaan yang melakukan emisi, sering kali 

jasa penilaian juga diminta oleh bank yang akan memberikan kredit. Apabila 

nilai buku neto aktiva tetap lebih rendah dari nilai yang dipandang wajar oleh 

perusahaan penilai, maka biasanya hal tersebut dipandang sebagai kondisi 

yang normal. Yang dikhawatirkan adalah apabila nilai buku neto aktiva tetap 

lebih besar dari nilai yang dipandang wajar. Dalam situasi ini mungkin terjadi 

kesengajaan untuk menggelembungkan nilai aktiva tetap tersebut (dilakukan 

mark up atas aktiva tetap tersebut). 

Berbagai lembaga dan profesi penunjang tersebut diperlukan agar informasi 

yang dipergunakan oleh para pemodal untuk mengambil keputusan, bisa 

diandalkan (reliable), dan transaksi dapat diselesaikan secara cepat dan murah. 

Kedua faktor tersebut diperlukan agar pasar modal dapat berfungsi dengan efisien.  

 

2.4 Saham 

2.4.1 Definisi Saham 

 Saham adalah bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Menurut 

Fahmi (2013:81) saham adalah: 

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

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

diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap 

pemegangnya. 

c. Persediaan yang siap untuk dijual. 

Saham menunjukan kepemilikan atas suatu perusahaan dan memberikan hak 

kepada pemiliknya atas dividen jika perusahaan mendapatkan laba sebagai sumber 

dana bagi pembayaran dividen daripada menahan seluruh laba.  
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2.4.2 Jenis Saham 

 Suatu perusahaan dapat menjual hak kepemilikannya dalam bentuk saham 

(stock). Dalam pasar modal ada dua jenis saham yang paling umum dikenal oleh 

publik yaitu saham biasa (common stock) dan saham istimewa (preferent stock). 

Dimana kedua jenis saham ini memiliki arti dan aturannya masing-masing. Jika 

perusahaan hanya mengeluarkan satu kelas saham saja, saham ini disebut dengan 

saham biasa (common stock). Untuk menarik investor potensial lainnya, suatu 

perusahaan mungkin juga mengeluarkan kelas lain dari saham, yaitu yang disebut 

dengan saham preferen (preferent stock). Saham preferen mempunyai hak-hak 

prioritas lebih dari saham biasa. Hak-hak prioritas dari saham preferen yaitu hak 

atas dividen yang tetap dan hak terhadap aktiva jika terjadi likuidasi. Akan tetapi, 

saham preferen umumnya tidak mempunyai hak veto seperti yang dimiliki saham 

biasa. Berikut pengertian common stock dan preferent stock menurut Fahmi 

(2013:81) yaitu: 

a. Common stock (saham biasa) 

Common stock (saham biasa) adalah suatu surat berharga yang dijual oleh 

suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen dan 

sebagainya) dimana pemegang diberi hak untuk mengikuti RUPS (Rapat 

Umum Pemegang Saham) dan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham 

Luar Biasa) serta berhak untuk menentukan membeli right issue (penjualan 

saham terbatas) atau tidak, yang selanjutnya diakhir tahun akan memperoleh 

keuntungan dalam bentuk dividen. 

b. Preferent stock (saham istimewa) 

Preferent stock (saham istimewa) adalah suatu surat berharga yang dijual oleh 

suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen dan 

sebagainya) dimana pemegang akan memperoleh pendapatan tetap dalam 

bentuk dividen yang akan diterima setiat kuartal (tiga bulanan). 

Sebagai catatan keuntungan diperoleh common stock adalah lebih tinggi dari 

preferent stock. Perolehan keuntungan tersebut juga diikuti oleh tingginya resiko 

yang akan diterima nantinya.  
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2.4.3 Harga Saham 

Harga saham merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau 

badan dalam suatu perusahaan, selembar saham adalah selembar kertas yang 

menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemiliknya (berapapun 

porsinya/jumlahnya) dari suatu perusahaan yang menerbitkan kertas (saham) 

tersebut. Selembar saham mempunyai nilai atau harga. Menurut Widoatmodjo 

(2009:13) harga saham dapat dibedakan menjadi 3 (tiga): 

1. Harga Nominal 

Harga nominal merupakan harga yang tercantum dalam sertifikat saham yang 

ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan. 

Besarnya harga nominal memberikan arti penting saham karena deviden yang 

dibayarkan atas saham biasanya ditetapkan nilai nominal. 

2. Harga Perdana 

Harga perdana merupakan harga pada waktu saham tersebut dicatat di bursa 

efek dalam rangka penawaran umum penjualan saham perdana yang disebut 

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

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

demikian akan diketahui berapa harga saham emiten itu akan dijual kepada 

masyarakat. 

3. Harga pasar 

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

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

Transaksi disini tidak lagi melibatkan emiten dari penjamin emisi. Harga 

inilah yang disebut sebagai harga di pasar sekunder dan merupakan harga 

yang benar-benar mewakili harga perusahaan penerbitnya, karena pada 

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

dengan perusahaan penerbit. Harga yang setiap hari diumumkan di surat 

kabar atau media lain adalah harga pasar yang tercatat pada waktu penutupan 

(closing price) aktivitas di Bursa Efek Indonesia. 
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Penentuan harga saham dapat dilakukan melalui analisis teknikal dan 

analisis fundamental. Pada analisis teknikal harga saham ditentukan berdasarkan 

catatan harga saham di waktu yang lalu, sedangkan dalam analisis fundamental 

harga saham ditentukan atas dasar faktor-faktor fundamental yang 

mempengaruhinya, seperti laba dan dividen. Hal ini disebabkan karena nilai 

saham mewakili nilai perusahaan, tidak hanya nilai intrinsik suatu saat tetapi juga 

adalah harapan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan 

pemegang saham. Analisis fundamental mencoba untuk memperkirakan harga 

saham di masa yang akan datang dengan: (1) mengestimasi nilai faktor-faktor 

fundamental yang mempengaruhi harga saham di masa yang akan datang, dan (2) 

menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut sehingga diperoleh taksiran 

harga saham. 

Harga saham adalah harga pasar yang tercatat setiap hari pada waktu 

penutupan (closing price) dari suatu saham. Harga saham yang terjadi di pasar 

modal selalu berfluktuasi dari waktu ke waktu. Fluktuasi harga dari suatu saham 

tersebut akan ditentukan antara kekuatan penawaran dan permintaan. Jika jumlah 

penawaran lebih besar dari jumlah permintaan, pada umumnya kurs harga saham 

akan turun. Sebaliknya jika jumlah permintaan lebih besar dari jumlah penawaran 

terhadap suatu efek, maka harga saham cenderung akan naik.  

Hal-hal penting yang merupakan faktor makro atau pasar yang dapat 

menyebabkan fluktuasi harga saham adalah tingkat inflasi dan suku bunga, 

kebijakan keuangan dan fiskal, situasi perekonomian dan situasi bisnis 

internasional. Sedangkan faktor mikro perusahaan yang dapat menyebabkan 

fluktuasi harga saham adalah pendapatan perusahaan, dividen yang dibagikan, 

arus kas perusahaan, perubahan mendasar dalam industri atau perusahaan dan 

perubahan dalam perilaku investasi misalnya merubah investasinya dari saham 

menjadi obligasi. Kekuatan pasar dapat juga dilihat dari data mengenai sisa beli 

dan sisa jual. Bagi investor yang memerlukan investasi jangka panjang maupun 

jangka pendek perlu memperhatikan likuiditas suatu saham dan posisinya di 

pasar, apakah diminati masyarakat atau tidak. 
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 Faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga saham dapat berasal dari 

internal dan eksternal perusahaan. Faktor internalnya adalah kinerja perusahaan, 

arus kas perusahaan dividen, laba perusahaan dan penjulan, sedangkan faktor 

eksternalnya adalah tingkat suku bunga, laju inflasi, kebijakan pemerintah dan 

kondisi perekonomian. 

 

2.5 Event Study (Studi Peristiwa) 

 Studi peristiwa (event study) merupakan studi yang mempelajari reaksi-

reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan. Menurut 

Tandelilin (2014:565) studi peristiwa merupakan bentuk studi untuk menguji 

efisiensi pasar bentuk setengah kuat (semi-strong form). Secara lebih spesifik 

studi peristiwa menyelidiki respons pasar terhadap kandungan informasi dari 

suatu pengumuman atau publikasi peristiwa tertentu. Kandungan informasi dapat 

berupa berita baik (good news) atau berita buruk (bad news). Hipotesis pasar 

efisien memprediksikan bahwa pasar akan memberi respons pasar positif untuk 

berita baik, dan respons negatif untuk berita buruk.  

 Bagaimana reaksi pasar terhadap suatu peristiwa (event) berdasarkan 

informasi publik dikenal dengan event study (studi peristiwa). Bentuk peristiwa 

yang diinformasikan beragam, baik informasi dari perusahaan maupun dari luar 

perusahaan yang mungkin akan mempengaruhi prospek pertumbuhan perusahaan 

di masa datang, antara lain pengumuman dividen, laba, pemecahan saham, 

pembelanjaan modal, perubahan komposisi kepemilikan, merger dan akuisisi, 

perubahan peraturan pada industri atau bentuk usaha tertentu, kondisi politik dan 

bentuk-bentuk peristiwa lainnya.  

 Peristiwa yang menjadi fokus penelitian dapat dikelompokan kedalam 

beberapa jenis. Menurut Tandelilin (2014:566) jenis studi peristiwa tersebut 

antara lain yaitu: 

a) Peristiwa konvensional 

Studi peristiwa konvensional mempelajari respons pasar terhadap peristiwa-

peristiwa yang seringkali terjadi dan diumumkan secara terbuka oleh emiten 

di pasar modal. Beberapa contoh studi peristiwa konvensional, antara lain: 
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pengumuman laba, pembayaran dividen, penawaran hak atas saham (right 

issue), merger dan akuisisi, pengumuman pembelanjaan kapital, stock split 

dan bentuk sejenis lainnya.  

b) Peristiwa kluster 

Studi peristiwa kluster atau kelompok mempelajari respons pasar terhadap 

peristiwa yang diumumkan secara terbuka yang terjadi pada waktu yang sama 

dan berdampak pada sekelompok perusahaan (kluster perusahaan) tertentu. 

Contoh peristiwa kluster adalah pengumuman pemerintah yang membuat 

regulasi pada industri tertentu sehingga diperkirakan berdampak pada aliran 

kas perusahaan dalam industri yang bersangkutan.  

c) Peristiwa yang tak terduga 

Studi peristiwa tak terduga (unanticipated event) merupakan varian dari studi 

peristiwa kluster. Studi ini mempelajari respons pasar terhadap suatu 

peristiwa yang tidak terduga (unanticipated event). Sifat peristiwa sangat 

jarang terjadi, tidak semua peristiwa tak terduga relevan dengan peristiwa 

yang terkait dengan pasar modal.  

d) Peristiwa yang terjadi bersifat relevan dan berurutan 

Studi peristiwa berurutan juga merupakan varian dari studi peristiwa kluster. 

Studi ini mempelajari respons pasar terhadap serangkaian peristiwa-peristiwa 

yang terjadi secara berurutan dalam situasi ketidakpastian yang tinggi. Dalam 

hal ini kecepatan dan ketepatan informasi menjadi kunci dari respons pasar. 

 

2.6 Corporate Action (Aksi Korporasi) 

2.6.1 Pengertian Corporate Action 

Aksi korporasi (Corporate Action) merupakan aktivitas emiten yang 

berpengaruh terhadap jumlah saham yang beredar, maupun terhadap harga saham 

di pasar. Corporate Action merupakan berita yang pada umumnya menarik 

perhatian pihak-pihak yang terkait dengan pasar modal, khususnya pemegang 

saham (investor). Karena pemegang saham (investor) adalah pihak yang paling 

membutuhkan berita atau informasi mengenai corporate action tersebut, guna 

pengambilan keputusan di dalam investasinya. 
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Keputusan corporate action harus disetujui dalam suatu rapat umum, baik 

itu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum Pemegang 

Saham Luar Biasa (RUPSLB) serta persetujuan pemegang saham (investor). 

Persetujuan investor adalah mutlak untuk berlakunya suatu corporate action dan 

hal itu sesuai dengan peraturan yang ada di Pasar Modal. 

 

2.6.2 Jenis-jenis Corporate Action 

Jenis-jenis corporate action mengacu pada definisi dari corporate action itu 

sendiri yang telah dijelaskan sebelumnya, dimana berkaitan dengan aktivitas 

perusahaan (emiten) dan dari hal tersebut maka mengacu kepada aktivitas : 

1) Penerbitan right. 

2) Pemecahan saham (Stock Split). 

3) Saham bonus. 

4) Pembagian dividen, baik itu dalam bentuk dividen tunai (Cash dividend) 

maupun dividen saham (Stock Dividend). 

5) Penawaran Perdana (Initial Public Offering – IPO). 

6) Additional Listing. Seperti penempatan langsung (Private Placement), 

konversi saham baik dari warrant, right maupun obligasi. 

 

2.7 Stock Split 

2.7.1 Pengertian Stock Split 

Stock split adalah suatu cara atau tindakan yang dilakukan oleh emiten atau 

perusahaan untuk memecah nilai atau harga nominal sahamnya, yang 

mengakibatkan jumlah saham menjadi lebih banyak dari sebelumnya. Dalam 

kamus istilah keuangan dan investasi, stock split atau pemecahan saham 

merupakan pemecahan jumlah saham yang beredar dari suatu perusahaan tanpa 

penambahan apapun dalam ekuitas. Keputusan perusahaan melakukan stock split 

menggambarkan kondisi perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik. 

Para investor dan pengamat umumnya memiliki pandangan yang positif pada 

setiap perusahaan yang melakukan stock split, khususnya pandangan secara 

jangka pendek. Menurut Fahmi (2013:125) stock split adalah peningkatan jumlah 
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saham beredar dengan mengurangi nilai nominal saham; misalkan satu saham 

dibagi menjadi dua, sehingga terdapat dua saham yang masing-masing memiliki 

nilai nominal setengah dari nominal awal. Sedangkan menurut Jogiyanto 

(2013:591) stock split adalah memecah selembar saham menjadi banyak lembar 

saham. 

Pemecahan saham ini memberikan informasi yang mampu memberikan 

keyakinan tinggi tentang masa depan perusahaan. Pengaruh informasi terhadap 

harga saham menunjukkan hasil yang menyenangkan disekitar waktu 

pengumuman pemecahan saham, harga saham mengalami kenaikan yang cukup 

tinggi, namun bukti yang diperoleh harus diinterprestasikan dengan hati-hati. 

Pasar tampaknya menganggap pemecahan saham sebagai indikasi adanya 

peningkatan laba perusahaan, jadi peningkatan harga saham yang terjadi bukan 

disebabkan oleh adanya pemecahan saham itu sendiri namun lebih disebabkan 

oleh informasi yang positif. 

 

2.7.2 Jenis-jenis Stock Split 

Pada dasarnya ada dua jenis stock split yang dapat dilakukan yaitu stock 

split-up dan stock split-down.  

1. Stock split-up adalah penurunan nilai nominal per lembar saham yang 

mengakibatkan bertambahnya jumlah saham yang beredar. Misalnya stock 

split dengan faktor pemecahan 2:1, 3:1, dan 4:1. Stock split dengan faktor 

pemecahan 2:1 maksudnya adalah dua lembar saham baru (lembar setelah 

stock split) dapat ditukar dengan satu lembar saham lama (lembar sebelum 

stock split). Stock split dengan faktor pemecahan 3:1 maksudnya adalah tiga 

lembar saham baru lembar setelah stock split) dapat ditukar dengan satu 

lembar saham lama (lembar sebelum stock split) dan seterusnya. 

2. Stock split-down adalah peningkatan nilai nominal per lembar saham dan 

mengurangi jumlah saham yang beredar. Misalnya pemecahan turun dengan 

faktor pemecahan 1:2, 1:3, 1:4. Stock split dengan faktor pemecahan 1:2 

maksudnya adalah satu lembar saham baru (lembar saham setelah stock split) 

dapat ditukar dengan dua lembar saham lama (lembar sebelum stock split). 
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Stock split dengan faktor pemecahan 1:3 maksudnya adalah satu lembar 

saham baru (lembar saham setelah stock split) dapat ditukar dengan tiga 

lembar saham lama (lembar sebelum stock split) dan seterusnya. 

 

2.7.3 Tujuan dan Manfaat Stock Split 

Kebijakan melaksanakan penerbitan stock split dilandasi oleh berbagai 

bentuk tujuan. Menurut Fahmi (2013:126) secara umum ada beberapa tujuan 

suatu perusahaan melakukan stock split, yaitu: 

a) Untuk menghindari harga saham yang terlalu tinggi sehingga memberatkat 

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) Memeprkecil resiko yang akan terjadi, terutama bagi investor yang ingin 

memiliki saham tersebut dengan kondisi harga saham yang rendah maka 

karena sudah dipecah tersebut artinya sudah terjadi diversifikasi investasi; 

g) Menerapkan diversifikasi investasi. 

 

2.7.4 Signaling Theory 

Signaling theory adalah teori yang membahas tentang naik turunnya harga 

di pasar, sehingga akan memberi pengaruh pada kepuasan investor. Signaling 

theory menyatakan bahwa pemecahan saham memberikan sinyal yang informatif 

pada investor mengenai prospek peningkatan return masa depan yang substansial. 

Menurut Fahmi (2013:128) signaling theory adalah teori yang melihat pada 

tanda-tanda tentang kondisi yang menggambarkan suatu perusahaan yang sehat 

dari segi keuangan perusahaan.   
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Pengumuman stock split dianggap sebagai sinyal positif karena manajer 

perusahaan akan menyampaikan prospek masa depan dengan baik dari perusahaan 

ke publik yang belum mengetahuinya. Alasan sinyal ini didukung dengan 

kenyataannya bahwa perusahaan yang melakukan stock split merupakan 

perusahaan yang mempunyai kinerja yang baik. Jika pasar bereaksi pada waktu 

pengumuman stock split, bukan berati bahwa pasar berekasi karena informasi 

stock split tersebut yang tidak mempunyai nilai ekonomis, akan tetapi bereaksi 

karena mengetahui prospek perusahaan dimasa depan yang disinyalkan melalui 

stock split. Supaya suatu sinyal dianggap valid dan dapat dipercaya oleh pasar, 

maka tidak semua perusahaan dapat melakukannya. Hanya perusahaan yang 

benar-benar mempunyai kondisi sesuai dengan disinyalkan yang akan 

mendapatkan rekasi positif. Perusahaan memberikan sinyal tidak valid akan 

mendapatkan dampak yang negatif.  

 

2.7.5 Trading Range Theory 

Trading Range Theory adalah alat untuk mengatur kembali harga saham 

pada kisaran harga yang diinginkan sehingga semakin memungkinkan bagi 

investor untuk membeli dalam jumlah yang banyak. Trading range theory 

menjelaskan bahwa pemecahan saham dilakukan untuk menjaga rentang harga 

saham agar tidak terlalu tinggi dan diharapkan meningkatkan likuiditas transaksi 

saham. Penyebab tidak likuidnya saham dapat ditimbulkan oleh dua hal yaitu 

harga saham yang terlampau tinggi dan jumlah yang beredar di pasar terlalu 

sedikit. Dengan adanya pemecahan saham, harga saham menjadi tidak terlalu 

tinggi sehingga investor merasa aman bertransaksi saham dengan harga yang 

terjangkau. Trading range theory menguraikan bahwa motivasi perusahaan 

melakukan pemecahan saham adalah mengembalikan harga saham kembali ke 

harga yang optimal dan dapat dijangkau oleh investor. Harga pasar saham 

mencerminkan nilai suatu perusahaan. Semakin tinggi harga saham, maka 

semakin tinggi nilai perusahaan dan sebaliknya. Namun jika harga saham dinilai 

terlalu tinggi alan mempengaruhi kemampuan investor untuk membeli saham, 

sehingga menimbulkan efek seolah-olah harga saham sulit untuk meningkat lagi.  
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Menurut teori ini harga saham yang terlalu tunggi menyebabkan saham 

tidak likuid, 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. 

Karena saham yang dinilai terlalu tinggi akan menyebankan berkurangnya 

aktivitas saham untuk diperdagangkan. 

 

2.8 Likuiditas Saham 

2.8.1 Pengertian Likuiditas Saham 

Dalam perdagangan saham, likuiditas merupakan hal yang penting dan 

diperhatikan oleh pelaku pasar. Disamping pentingnya likuiditas, masalah resiko 

dalam perhitungan dan pengawasan likuiditas tetap ada. Likuiditas memiliki arti 

penting yang berbeda bagi pelaku pasar sehingga definisi likuiditas pun beragam. 

Bagi pelaku transaksi, likuiditas penting karena memungkinkan mereka untuk 

mengimplementasikan strategi perdagangan mereka dengan biaya yang murah. 

Sedangkan regulator menyukai likuiditas karena pasar yang likuid umumnya tidak 

volatile dibandingkan dengan pasar yang tidak likuid. Dalam perdagangan saham, 

pengertian likuiditas yang sederhana adalah kemampuan untuk melakukan 

transaksi tanpa mengeluarkan biaya yang signifikan. Likuiditas juga dapat 

dipandang dari beberapa aspek, seperti tingkat volume transaksi dan frekuensi 

transaksi. 

Likuiditas saham merupakan ukuran jumlah transaksi saham di pasar modal 

dalam periode tertentu. Semakin tinggi frekuensi transaksi maka semakin tinggi 

likuiditas saham, ini berarti saham tersebut semakin diminati oleh para investor 

dan hal tersebut akan berpengaruh pada tingkat harga yang bersangkutan. 

Menurut Brown dan Reilly (2009:92) likuiditas merupakan bagian dari 

karakteristik dari suatu pasar modal yang baik. Likuiditas saham adalah 

kemampuan untuk menjual dan membeli sekuritas saham secara lebih cepat dan 

pada harga yang telah diketahui atau dengan kata lain dengan tersedianya 

informasi yang cukup. 
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2.8.2 Faktor-faktor Pengukur Likuiditas Saham 

Terdapat beberapa faktor yang dapat digunakan untuk mengukur likuiditas 

saham. Menurut Suta (2000:47) likuiditas saham terdiri dari tiga ukuran: 

1. Frekuensi perdagangan, yang merupakan frekuensi saham atau emiten yang 

diperdagangkan dalam suatu periode tertentu. 

2. Presentase volume perdagangan, yang merupakan rasio antara volume 

perdagangan dan total saham yang terdaftar di bursa. Volume perdagangan 

merupakan jumlah saham suatu emiten (unit) yang diperdagangkan dalam 

suatu periode tertentu. 

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

dan nilai kapitalisasi pasar. Nilai perdagangan merupakan nilai rupiah dari 

saham suatu emiten yang diperdagangkan dalam suatu periode tertentu, 

sedangkan nilai kapitalisasi pasar adalah jumlah saham yang terdaftar 

dikalikan dengan harga penutupan saham tersebut pada periode tertentu. 

 

2.8.3 Trading Volume Activity 

Dalam membuat keputusan investasinya, seorang investor yang rasional 

akan mempertimbangkan risiko dan tingkat keuntungan yang diharapkan. Untuk 

itu investor seharusnya melakukan analisis sebelum menentukan saham yang akan 

mereka beli. Dalam melakukan analisis, investor membutuhkan informasi. 

Adanya informasi yang dipublikasikan akan merubah keyakinan para investor 

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

volume perdagangan saham. Volume perdagangan merupakan ukuran besarnya 

volume saham tertentu yang diperdagangkan, mengindikasikan kemudahan dalam 

memperdagangkan saham tersebut. Besarnya variabel volume perdagangan 

diketahui dengan mengamati kegiatan perdagangan saham yang dapat dilihat 

melalui indikator aktivitas volume perdagangan atau Trading Volume Activity 

(TVA). 

Trading volume activity atau volume perdagangan saham bisa diartikan 

sebagai rasio antara jumlah lembar saham yang diperdagangkan pada waktu 

tertentu terhadap jumlah saham yang beredar pada waktu tertentu. Semakin likuid 
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saham suatu perusahaan, maka perusahaan akan lebih mudah mendapatkan dana 

karena investor tertarik untuk membeli saham perusahaan. Naiknya volume 

perdagangan merupakan kenaikan aktivitas jual beli para investor di bursa. 

Semakin meningkat volume penawaran dan permintaan suatu saham, semakin 

besar pengaruhnya terhadap pergerakan harga saham di bursa, dan semakin 

meningkatnya volume perdagangan saham menunjukkan semakin diminatinya 

saham tersebut oleh masyarakat sehingga akan membawa pengaruh terhadap 

naiknya harga atau return saham.  

Pemecahan saham (stock split) sangat penting untuk perdagangan saham 

agar harga yang ditawarkan kepada investor menjadi lebih rendah. Harga saham 

yang lebih rendah setelah dilakukan stock split akan meningkatkan investor kecil 

untuk melakukan investasi sehingga akan menunjukkan pasar yang semakin 

likuid. Hal ini akan meningkatkan frekuensi transaksi yang berpengaruh terhadap 

volume perdagangan saham. Widayanto dan Sunarjanto (2005:53) 

mengungkapkan bahwa Trading Volume Activity (TVA) merupakan suatu 

indikator yang dapat digunakan untuk melihat reaksi pasar modal terhadap 

informasi melalui parameter pergerakan aktivitas volume perdagangan saham di 

pasar modal. 

Perhitungan Trading Volume Activity (TVA) dilakukan dengan 

membandingkan jumlah saham perusahaan yang diperdagangkan dalam suatu 

periode tertentu dengan keseluruhan jumlah saham beredar di perusahaan tersebut 

pada kurun waktu yang sama. Rumus yang digunakan untuk menghitung Trading 

Volume Activity (TVA) adalah: 

 

 

2.8.4 Bid-ask Spread 

Likuiditas dapat diukur dengan kerapatan bid-ask spread, yaitu selisih 

antara harga terendah yang pedagang bersedia jual dan harga tertinggi yang 

pembeli bersedia beli. Pengukuran bid-ask spread ini dapat digunakan sebagai 
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proksi dalam analisis statistik. Pengukuran likuiditas juga dapat dilakukan dengan 

menitikberatkan pada volatility jangka pendek. 

 Menurut Arifin (2007:161) secara konseptual, bid-ask spread pada pasar 

sekuritas merupakan kompensasi ekonomis yang diberikan kepada market maker 

untuk mendorong mereka agar tetap mau memberikan layanan likuiditas. Market 

maker diharapkan akan selalu siap menjual sekuritas ketika ada orang yang mau 

beli dan siap membeli sekuritas ketika ada orang yang mau menjual sekuritas. 

Perbedaan antara harga jual dan harga beli yang ditawarkan market maker kepada 

investor potensial dinamakan quoted spread sedangkan perbedaan antara yang 

sebenarnya diterima dan sebenarnya dibayarkan market makers atas suatu 

sekuritas dinamakan effective spread. Pada umumnya effective spread lebih 

rendah dibandingkan dengan quoted spread. 

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

diinginkan pembeli suatu saham dan 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: 

 

 

2.9 Hubungan Stock Split dengan Trading Volume Activity 

 Stock split ini biasanya dilakukan oleh 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 

lebih populer, 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.  

 Banyak perusahaan yang melakukan stock split dimana mereka 

memanfaatkan psikologis pemodal dalam upaya meningkatkan likuiditas saham. 
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Stock split meningkatkan jumlah saham yang beredar, meningkatkan jumlah 

pemegang saham yang memiliki satu lot (satuan perdagangan), membuat harga 

saham menjadi lebih rendah, sehingga terjangkau oleh lebih banyak pemodal. 

Akibatnya permintaan akan saham cenderung naik, saham lebih aktif 

diperdagangkan di bursa.  

 Penelitian yang dilakukan Damayanti et al. (2014) bahwa terdapat 

perbedaan Trading Volume Activity (TVA) sebelum dan sesudah peristiwa stock 

split. Persebut peristiwa stock split mampu menurunkan harga saham yang terlalu 

tinggi dan dapat menarik investor untuk membeli saham tersebut. Hasil penelitian 

tersebut selaras dengan trading range theory yang menyatakan bahwa dengan 

melakukan stock split dapat menjaga harga saham tidak terlalu mahal, dimana 

saham dipecah karena ada batas harga yang optimal untuk saham dan untuk 

meningkatkan daya beli investor yang pada akhirnya akan meningkatkan 

likuiditas saham. Hal tersebut juga selaras dengan hasil penelitian Riyadi dan 

Andrefa (2013) yaitu terdapat perbedaan aktivitas volume saham sebelum dan 

sesudah stock split. Faktor penyebab terjadinya perbedaan tersebut antara lain 

adalah reaksi pasar yang cukup tajam, dimana setiap investor yang melihat 

peluang investasi yang baik saat stock split terjadi karena harga saham jadi lebih 

terjangkau dan tingkat likuiditas semakin membaik.  

 Kemudian ditemukan hal yang sebaliknya pada penelitian yang dilakukan 

oleh Utami et al. (2009) yang menyatakan tidak dapat perbedaan pada aktivitas 

volume perdagangan saham. Penemuan ini mengindikasikan bahwa pengumuman 

stock split tidak dapat membawa pengaruh terhadap likuiditas saham perusahaan 

yang bersangkutan. Temuan ini berbeda dengan tujuan perusahaan melakukan 

stock split, yaitu ingin meningkatkan likuiditas saham di pasar modal. 

 

2.10 Hubungan Stock Split dengan Bid-ask Spread 

 Tingkat likuiditas saham dapat dilihat dari adanya perubahan bid-ask 

spread. Bid-ask spread merupakan selisih antara tawaran harga jual terendah dan 

harga beli tertinggi pada akhir jam perdagangan atas suatu jenis saham di BEI. 

Apabila bid-ask spread suatu saham lebih rendah, hal ini menunjukan bahwa 
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tingkat likuiditas saham tersebut meningkat. Secara konseptual suatu aset disebut 

likuid apabila aset tersebut dapat ditransaksikan dalam jumlah besar, dalam waktu 

yang singkat, dengan biaya yang rendah, dan tanpa mempengaruhi harga.  

 Hasil penelitian  Janiantari dan Badera (2014) menemukan bahwa terdapat 

perbedaan antara bid-ask spread sebelum dan sesudah pengumuman stock split. 

Hal tersebut terjadi disebabkan oleh berkurangnya komponen biaya transaksi 

sebagai pencerminan bid-ask spread karena harga pasar lebih murah sehingga 

meningkatkan daya tarik investor yang menyebabkan perdagangan menjadi lebih 

aktif. Kondisi ini memungkinkan pelaku pasar untuk tidak perlu memegang 

saham terlalu lama sehingga menurunkan biaya pemilikan yang berarti 

mempersempit bid-ask spread. Harga saham yang lebih rendah setelah dilakukan 

stock split juga menyebabkan pertemuan antara harga penawaran dan harga 

permintaan saham (bid-ask spread) semakin kecil. Penurunan bid-ask spread juga 

dikarenakan informasi telah terdistribusi secara merata kepada semua pelaku pasar 

modal. Dimana manajer melakukan stock split sebagai suatu sinyal untuk 

memberi informasi mengenai undervalue saham kepada para pelaku pasar, arus 

informasi tersebut akan diterima oleh pelaku pasar. Hal ini akan menyebabkan 

terjadinya penurunan biaya informasi atau advers selection risk yang memotivasi 

para pelaku pasar untuk menurunkan spread. Kemudian terdapat penelitian yang 

berlawanan pada penelitian Saftiana dan Rahmidiansari (2008) yang 

mengungkapkan bahwa stock split tidak berpengaruh terhadap bid-ask spread. 

Pengumuman stock split tidak menyebabkan terjadinya peningkatan likuiditas.  

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Judul Penelitian Variabel Penelitian Alat Analisis Hasil 

1 Dampak pengumuman 

stock split terhadap 

return, variabilitas 

tingkat keuntungan 

dan aktivitas volume 

- Return saham 

- Abnormal return 

- Cumulative Average 

Abnormal Return 

(CAAR) 

Uji T : 

Paired two 

samples for 

mean dan 

One sample 

Terdapat pengaruh 

yang signifikan 

terhadap return 

saham, abnormal 

return saham. 
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perdagangan saham 

(Utami et al. 2009) 

- Security Retuyrn 

Variability (SRV) 

- Trading Volume 

Activity (TVA). 

 

for mean Namun tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Cumulative 

Average Abnormal 

Return (CAAR), 

Security Retuyrn 

Variability (SRV) 

dan Trading 

Volume Activity 

(TVA). 

2 Analisis perbandingan 

harga saham dan 

volume perdagangan 

saham sebelum dan 

sesudah stock split 

(Indarti dan Purba 

2011) 

- Harga saham 

- Volume 

perdagangan saham 

  

Uji beda t-

test 

Terdapat pengaruh 

signifikan terhadap 

harga saham dan 

volume 

perdagangan saham 

3 Analisis perbandingan 

trading volume 

activity dan abnormal 

return sebelum dan 

sesudah pemecahan 

saham. (Pramana dan 

Mawardi 2012) 

- Trading volume 

activity 

- Abnormal return 

 

Uji 

normalitas 

dan uji 

wilcoson 

Terdapat pengaruh 

signifikan terhadap 

trading volume 

activity namun 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

abnormal return 

4 Analisis perbedaan 

bid-ask spread dan 

abnormal return 

saham sebagai 

dampak dari 

- Bid-ask spread 

- Abnormal return 

 

Paired 

sample t-test 

dan wilcoxon 

signed 

Terdapat perbedaan 

signifikan antara 

bid-ask spread dan 

abnormal return 
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pengumuman stock 

split. (Janiantari dan 

Badera 2014) 

5 Pengaruh stock split 

terhadap bid-ask 

spread sebagai 

indikator penilaian 

likuiditas saham 

perusahaan-

perusahaan yang 

terdaftar pada bursa 

efek Jakarta. (Saftiana 

dan Rahmidiansari 

2008) 

Variabel independen: 

- Stock split 

 

Variabel dependen: 

-  Bid-ask spread 

Paired 

sample t-test 

Stock split tidak 

berpengaruh 

terhadap bid-ask 

spread 

 

 


