
 
   
   

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keputusan untuk investasi, pembelanjaan jangka panjang serta keputusan 

menentukan jumlah dividen yang harus dibagikan kepada para investor sering 

menjadi masalah penting bagi perusahaan yang go-publik. Keputusan-keputusan 

tersebut mempengaruhi nilai perusahaan di mata investor, yang dicerminkan 

dalam harga saham perusahaan. 

 Harga saham perusahaan mencerminkan nilai perusahaan. Semakin tinggi 

harga saham semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut, demikian pula 

sebaliknya, semakin rendah harga saham semakin rendah pula nilai perusahaan 

tersebut di mata investor. Selain itu harga saham juga mempengaruhi tingkat 

permintaan serta penawaran terhadap saham tersebut. Harga saham yang terlalu 

rendah sering diartikan dengan kinerja perusahan yang kurang baik.  Namun harga 

saham yang terlalu tinggi dapat mengurangi daya beli investor terhadap saham 

tersebut. Oleh karena itu, suatu perusahaan yang menerbitkan saham akan 

memperhatikan tingkat harga saham. 

 Untuk mengantisipasinya, perusahaan melakukan kebijakan dengan cara 

melakukan pemecahaan terhadap sahamnya, yang dikenal dengan stock split. 

Tujuan perusahaan melakukan stock split adalah untuk mempertahankan agar 

harga sahamnya tetap berada pada rentang perdagangan yang optimal sehingga 

akan meningkatkan daya beli investor. 

 Stock split adalah kebijakan manajemen perusahaan untuk menambah 

jumlah saham beredarnya dengan cara membagikan saham baru kepada pemegang 

saham saat ini. Penambahan jumlah saham ini diikuti dengan penyesuaian harga 

saham, baik harga nominal maupun harga pasar. 

 Misalkan saja jumlah saham beredar PT.X adalah 1.000 lembar. Harga 

pasar saham tersebut adalah Rp.5000 per lembar. Dengan demikian nilai 

kapitalisasi perusahaan saat ini adalah Rp.5 juta. Jika manajemen memutuskan 



untuk melakukan stock split 2:1, maka jumlah saham beredar akan menjadi 2.000 

lembar, dengan harga saham baru per lembar sahamnya adalah Rp.2500. Nilai 

kapitalisasi perusahaan itu tetap Rp.5 juta. Jika misalkan seorang investor 

memiliki 300 lembar saham PT.X , maka setelah stock split investor tersebut 

memiliki 600 lembar saham, tetapi nilai total saham investor tersebut tidak 

berubah, atau dengan kata lain stock split tidak membawa perubahan pada nilai 

investasi. 

 Tindakan perusahaan dalam melakukan stock split merupakan suatu upaya 

pemolesan saham agar kelihatan lebih menarik di mata investor, meskipun tidak 

meningkatkan kemakmuran bagi investor. Namun, tindakan stock split ini akan 

menimbulkan fatamorgana bagi investor, dimana investor akan merasa seolah-

olah menjadi lebih makmur dengan memegang jumlah saham yang lebih banyak. 

 Stock split merupakan satu fenomena yang membingungkan di dunia 

saham, karena seringkali jika manajemen suatu perusahaan memutuskan untuk 

melakukan stock split, di pasar terjadi kenaikan harga saham perusahaan itu. 

Umumnya ini terjadi karena pasar berpendapat bahwa stock split akan menambah 

likuiditas saham (karena harga saham menjadi lebih murah dan perdagangan 

saham tersebut akan lebih marak), sehingga harga saham layak naik. 

 Ada beberapa kecenderungan dari para investor tentang stock split. 

Investor cenderung percaya bahwa dengan memiliki jumlah lembar saham yang 

lebih banyak akan mendatangkan return yang lebih besar untuknya. Selain itu 

mereka cenderung lebih senang memiliki jumlah saham yang nilainya lebih kecil 

dari pada jumlah saham dengan nilai lebih besar.(M. Healy,dkk:1995)  

  Penelitian yang dilakukan oleh Asquith et.al dengan menguji 121 

perusahaan pada periode 1970 sampai 1980 menunjukan bahwa perusahaan yang 

melakukan pemecahan pada sahamnya setelah mengalami kenaikan yang 

signifikan terhadap earningsnya. Penelitian tersebut menunjukan bahwa 

pengumuman stock split mempunyai dampak terhadap harapan investor akan sifat 

kenaikan earnings, pada saat sebelum dan sesudah pengumuman stock split. 

 Penelitian mengenai stock split di Indonesia telah banyak dilakukan. Salah 

satunya penelitian yang dilakukan oleh Retno Miliasih (2000), yang menguji 40 



 
   
   

perusahaan yang melakukan stock split pada tahun 1996. Hasil penelitiannya 

menunjukan tidak adanya perubahan earnings yang signifikan pada periode 

sebelum dan sesudah pengumuman stock split  dan tidak ada hubungan antara 

reaksi pasar dengan perubahan earnings di sekitar pengumuman stock split. 

 Dengan demikian meskipun secara teoritis stock split tidak memiliki nilai 

ekonomis, tetapi banyaknya peristiwa stock split di pasar modal telah memberikan 

indikasi bahwa stock split merupakan alat yang penting dalam praktik pasar modal 

yang digunakan oleh manajemen sebagai salah satu alat untuk membentuk harga 

saham perusahaan. Selain itu, stock split juga dapat memberikan informasi bagi 

investor mengenai prospek perusahaan di masa mendatang. 

 Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Fony Indrianti 

(2002), yang meneliti 70 perusahaan pada periode 1998 sampai 2000. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan earnings sebelum dan sesudah terjadi 

pemecahan saham serta untuk mengetahui reaksi pasar akibat pemecahan saham 

tersebut. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian tersebut yaitu pada sampel 

penelitian yang diambil. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

perusahaan go-publik yang telah melakukan stock split pada periode 2004 sampai 

2008. 

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis ingin mangetahui gambaran 

tentang earning per share pada perusahan yang telah melakukan stock split. 

Untuk itu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik 

“Pengaruh Stock Split terhadap Earning Per Share Perusahaan” 

  

1.2 Identifikasi Masalah 

 Stock Split merupakan fenomena yang membingungkan dalam pasar 

modal. Stock split merupakan corporate action yang sebenarnya tidak memiliki 

nilai ekonomis, namun stock split digunakan sebagai alat oleh manajemen untuk 

membentuk harga pasar saham perusahaan dan sebagai sinyal bahwa perusahaan 

memiliki prospek bagus dimasa depan. Prospek perusahaan ditunjukan dengan 

earnings. Sedangkan EPS memuat informasi yang berguna dalam membuat 



prediksi sehubungan dengan dividen per lembar dan harga perlembar saham 

dimasa yang akan datang. 

   Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis 

mengidentifikasikan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Apakah stock split akan memberikan muatan informasi yang bermanfaat 

bagi pasar. 

2. Apakah stock split berpengaruh terhadap EPS (earning per share) 

perusahaan. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dilakukan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan bukti 

empiris mengenai pengaruh stock split terhadap earning per share perusahaan. 

 Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti 

empiris mengenai : 

1. Apakah stock split memberikan informasi yang bermanfaat bagi pasar. 

2. Apakah stock split berpengaruh terhadap EPS (earning per share) 

perusahaan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan : 

1. Bagi penulis 

Dengan penelitian ini penulis dapat memperoleh bukti empiris 

mengenai penerapan teori stock split dalam praktrik dan menerapkan ilmu 

pengetahuan memperluas mengembangkan dan menggali lebih dalam 

pemahaman mengenai saham.  

2. Bagi umum 

Bagi investor pasar modal, penelitian ini dapat membantu 

memberikan informasi dalam pengambilan keputusan investasi terhadap 

perusahaan yang akan melakukan stock split. 

 

 



 
   
   

3. Bagi perusahaan yang akan melakukan stock split  

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai reaksi pasar 

terhadap stock split sehingga membantu perusahaan dalam merumuskan 

kebijakan yang harus diambil agar saham mereka memiliki tingkat 

keuntungan yang baik yang akhirnya dapat meningkatkan kinerja 

sahamnya dan memberikan tingkat keuntungan yang maksimal bagi 

investornya. 

4. Bagi pihak lain 

Untuk masyarakat akademik pada umumnya dan mahasiswa 

khususnya sebagai bahan referensi bagi yang akan melakukan penelitian 

lebih lanjut berkenaan dengan masalah ini. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

 Dunia bisnis sekarang, terutama perdagangan saham yang terdapat di pasar 

modal, banyak sekali aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh para investor 

untuk memperoleh keuntungan (return). Informasi memegang peranan penting 

terhadap transaksi perdagangan di pasar modal. Para pelaku di pasar modal sangat 

membutuhkan setiap informasi yang dapat mempengaruhi naik turunnya harga 

surat berharga di pasar modal. Informasi berkaitan dengan pengambilan keputusan 

yang dilakukan oleh para investor untuk memilih portofolio investasi yang efisien. 

Suatu informasi memiliki makna bila informasi tersebut menyebabkan investor 

melakukan transaksi di pasar modal yang akan tercermin dalam indikator atau 

karakteristik pasar modal, seperti volume perdagangan dan harga saham. Di pasar 

modal banyak sekali informasi yang dapat dimanfaatkan, salah satu informasi 

yang tersedia yaitu pengumuman stock split.   

 Stock split adalah peningkatan jumlah saham yang beredar dengan cara 

mengurangi nilai saham tersebut, contohnya seandainya satu lembar saham 

dengan nilai per lembarnya Rp.4000 dipecah menjadi 2 lembar saham dengan 

nilai per lembar Rp.2000. Namun stock split tidak mempengaruhi nilai investasi. 

Stock split dilakukan setelah sebelumnya terjadi peningkatan harga saham yang 

signifikan. Tujuan perusahaan melakukan  stock split adalah untuk 



mempertahankan agar harga sahamnya tetap berada pada rentang perdagangan 

yang optimal sehingga akan meningkatkan daya beli investor. Karena secara 

psikologis, investor lebih tertarik membeli saham yang harganya lebih murah. 

Dengan semakin banyak investor tertarik pada saham ini, kemungkinan harga 

akan naik lebih besar, walaupun tidak ada jaminan tentang itu. 

 Tingginya harga saham suatu perusahaan mengakibatkan perusahaan 

tersebut melakukan tindakan stock split untuk menjaga agar harga sahamnya tetap 

berada pada rentang perdagangan yang optimal. Hal ini sesuai dengan Trading 

range theory yang menyatakan bahwa stock split akan meningkatkan likuiditas 

perdagangan saham, dan harga saham yang terlalu tinggi akan menyebabkan 

kurang aktifnya saham tersebut diperdagangkan. Hal ini dikarenakan adanya 

kecenderungan investor lebih menyukai memiliki jumlah saham yang lebih 

banyak dengan jumlah dana yang dimilikinya. Dengan membeli saham yang lebih 

murah, investor akan mendapatkan jumlah saham yang banyak sehingga akhirnya 

mereka akan meninggalkan saham yang mahal. Akibatnya, saham mahal tersebut 

akan menjadi tidak liquid atau bahkan bisa juga turun harganya. Saham bisa 

dikatakan liquid jika saham itu mudah diperjualbelikan, mudah dicairkan sehingga 

banyak peminatnya, dan likuiditas saham itu bisa diukur dengan frekuensi reaksi 

perdagangan saham di pasar modal. Likuiditas saham bisa diartikan mudahnya 

saham diperjualbelikan. Semakin likuid saham suatu perusahaan, maka 

perusahaan akan lebih mudah mendapatkan dana, karena investor tertarik untuk 

membeli saham perusahaan. Untuk mencegah tidak liquidnya saham maka 

perusahaan kemudian mengambil kebijakan stock split. 

Dilakukannya stock split atau pemecahan saham oleh perusahaan 

menimbulkan sinyal bagi pasar yang dikenal dengan Signalling theory, yang 

menyatakan bahwa stock split akan memberikan informasi kepada investor 

mengenai prospek peningkatan future earning. Pengumuman stock split dianggap 

oleh investor sebagai sinyal yang diberikan manajemen kepada publik bahwa 

perusahaan memiliki prospek yang bagus di masa depan. Karena setelah 

melakukan stock split cenderung banyak investor yang menanamkan modalnya di 

perusahaan tersebut, secara otomatis sumber pendanaan perusahaan cukup 



 
   
   

terpenuhi. Dana tersebut bisa dimanfaatkan perusahaan untuk membayar hutang-

hutang perusahaan dan mendanai kegiatan operasional perusahaan. Sehingga 

setelah peningkatan kegiatan operasional tersebut ada kemungkinan terjadi 

peningkatan earnings. 

Pengaruh stock split terhadap harga saham menimbulkan ada tidaknya 

keuntungan yang diterima oleh pemegang saham. Keuntungan yang diterima 

pemegang saham ada 2 macam, yaitu berupa dividen dan capital gain.  

Dividen adalah sebagian dari earnings perusahaan yang dibagikan kepada para 

pemegang saham. Besarnya dividen yang dibagikan tergantung dari kebijakan 

pembagian dividen dari masing-masing perusahaan. Pembagian dividen ini 

menjadi informasi untuk memprediksi kinerja perusahaan di masa yang akan 

datang. Hasil penelitian Lakonishok dan Lev (1987) menyatakan bahwa 

pengumuman stock split memberikan informasi adanya peningkatan earnings di 

masa yang akan datang sehingga informasi ini menimbulkan adanya abnormal 

return. Peningkatan earnings yang dialami ini ternyata memiliki pertumbuhan 

yang lebih tinggi dari pada perusahaan non-split.     Perusahaan jarang 

memelihara kas dividen per lembar saham yang sama, antara sebelum dan sesudah 

pemecahan saham. Kemungkinan, stock split dapat meningkatkan dividen efektif 

kepada pemegang saham. Sebagai contoh, suatu perusahaan memberi dividen 

Rp.2000 per lembar saham sebelum pemecahan saham. Setelah pemecahan 

saham, perusahaan memberi dividen Rp.1200 per lembar saham. Seorang 

pemegang memiliki 1.000 lembar saham sebelum pemecahan saham, menerima 

deviden Rp.2.000.000. Setelah pemecahan saham, menerima deviden sebesar Rp. 

1200 x 2.000 = Rp.2.400.000. 

 Sedangkan yang dimaksud dengan capital gain adalah keuntungan yang 

didapat oleh pemegang saham dari perbedaan harga beli suatu saham dengan 

harga jualnya. Selain itu, harga pasar saham mencerminkan nilai dari perusahaan 

dimana semakin tinggi harga maka semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut, 

demikian pula sebaliknya.   

 



 Bagi sebagian pihak, khususnya para emiten, stock split diyakini dapat 

memberikan manfaat bagi mereka, dimana harga saham akan menurun dan 

kemudian diikuti dengan meningkatnya daya beli investor dan membuat saham 

lebih likuid untuk diperdagangkan. (McGough, 1993) 

Dalam penelitian ini digunakan rata-rata EPS sebagai indikator earning. 

Perubahan earning yang diindikasikan oleh peristiwa stock split dapat dilihat dari 

perubahan EPS antara sebelum dan sesudah melakukan stock split. Sedangkan 

untuk mengetahui apakah terdapat abnormal return akibat stock split dapat 

diwakili oleh harga saham perusahaan harian serta Indeks Harga Saham 

Gabungan harian pada tanggal pengumuman stock split serta 1 hari sebelum 

tanggal pengumuman dengan menggunakan market adjusted model. Kemudian 

perubahan tersebut akan di uji dengan uji-t dua sisi dan dibandingkan dengan t-

tabel pada tingkat signifikan 5%. 

 

1.6 Hipotesis 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyatakan bahwa stock split 

berpengaruh terhadap earning per share perusahaan. 

 

1.7 Metodologi Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian  

deskriptif, yaitu metode penelitian yang bertujuan mengumpulkan data yang dapat 

memberikan gambaran secara jelas mengenai objek penelitian, untuk dianalisis 

dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. 

 Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah: 

1) Data Sekunder 

Yaitu metoda pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, mempelajari, 

dan mencari data yang relevan dengan variabel penelitian dari dokumen, 

laporan/arsip-arsip yang terdapat di perusahaan atau sumber lain. 

 

 



 
   
   

2) Studi Kepustakaan  

Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari dan menelaah buku-buku 

referensi yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti untuk 

mengumpulkan data sekunder yang merupakan landasan teori penelitian ini. 

 

1.8 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Pojok Bursa Universitas Sangga Buana 

yang berlokasi di Jl.P.P.H Mustofa No.68 Bandung, serta di Pojok Bursa 

Universitas Widyatama yang berlokasi di Jl.Cikutra No.204A. Waktu penelitian 

akan direncanakan bulan November 2008 sampai dengan selesai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


