
 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1   Keuangan 

Keuangan (finance), mempelajari bagaimana individu, bisnis, dan organisasi 

meningkatkan, mengalokasi, dan menggunakan sumber daya moneter sejalan 

dengan waktu, dan juga menghitung risiko dalam menjalankan proyek mereka. 

Istilah keuangan dapat berarti: 

• Ilmu keuangan dan asset lainnya 

• Manajemen asset tersebut 

• Menghitung dan mengatur risiko proyek 

Keuangan adalah administrasi yang mengurusi keluar masuknya uang dalam suatu 

lembaga. Sedangkan pengertian uang sendiri adalah alat tukar atau standar 

pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah. Pengertian lain uang adalah harga atau 

kekayaan. http://kangmoes.com/artikel-tips-trik-ide-menarik-

kreatif.definisi/pengertian-keuangan.html 

  Keuangan  menurut Aditya (2011)  adalah sebuah lingkup yang mempelajari 

cara seseorang, bisnis, dan organisasi mengatur, mengalokasikan, dan 

menggunakan sumber daya keuangan dari waktu ke waktu dengan memperhatikan 

resiko-resiko dalam proyek mereka. Istilah keuangan dapat diasosiasikan sebagai 

berikut: 

• Studi tentang uang dan aset-aset lain. 

• Manjemen dan kendali aset-aset tersebut. 

• Pemrofilan dan pengaturan resiko proyek 

• Pengetahuan untuk mengatur uang 

• Sebagai kata kerja, “membiayai” yaitu memberikan dana untuk bisnis atau 

untuk pembelian dari individu dalam jumlah besar. 

Aktivitas pembiayaan merupakan penerapan dari sekumpulan teknik dari 

individu dan organisasi untuk mengatur uang mereka, khususnya memisahkan 

antara pemasukan dan pengeluaran serta resiko dari investasi mereka. Keuangan 



 

 

 

 

digunakan oleh perseorangan, pemerintahan, korporasi keuangan, dan semua jenis 

oraganisasi termasuk sekolah dan organisasi non-profit. Secara umum tujuan dari 

masing-masing aktivitas tersebut dicapai melalui penggunaan instrumen keuangan 

yang sesuai, serta dipertimbangkan dengan pengaturan institusional mereka. 

Keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen bisnis. Tanpa 

perencanaan keuangan yang layak, sebuah perusahaan baru kemungkinan besar 

tidak sukses. Mengatur uang, aset cair sangat penting untuk menjamin 

kelangsungan hidup individu dan organisasi. 

http://www.entrepreneurmuda.com/index.php?option=com_content&view=article

&id=3851:definisi-keuangan&catid=67:financial-management&Itemid=94 

Menurut Fahmi (2012:34), secara umum bagian keuangan terdiri atas tiga 

bagian yang saling berkaitan : (1) pasar uang dan modal yang berususan dengan 

bursa saham dan istitusi-institusi keuangan; (2) investasi, yang berfokus pada 

keputusan yang diambil oleh baik investor individual maupun institusional ketika 

memilih sekuritas-sekuritas untuk portofolio investasi mereka; dan (3) manajemen 

keuangan atau keuangan bisnis yang melibatkan pengambilan-pengambilan 

keputusan di dalam perusahaan.  

 

2.1.1 Pasar Uang dan Pasar Modal 

Secara umum dalam bidang keuangan dikenal dua bentuk pasar, yaitu pasar 

modal (capital market) dan pasar uang (money market). Kedua bentuk ini pada 

prinsipnya saling memiliki keterkaitan. Di Indonesia pasar modal berada dalam 

pengawasan menteri keuangan melalui Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar 

Modal-Lembaga Keuangan), sedangkan pasar uang berada di bawah Gubernur 

Bank Indondesia (BI).  

Kedua jenis pasar ini saling bekerjasama dalam usaha menciptakan kondisi 

ekonomi yang kondusif dan dinamis dengan harapan nantinya akan mampu untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi negara secara sistematis. Indenpendesi Bank 

Indonesia dalam menetapkan berbagai kebijakannya dijamin oleh pemerintah 



 

 

 

 

walaupun  tidak secara penuh berbagai kebijakan tersebut, belum tentu baik dan 

tepat.  

Menurut Fahmi (2012:34), pasar keuangan (financial market) adalah tempat 

dilaksanakan berbagai aktivitas keuangan baik dalam bentuk penjualan surat 

berharga (commercial paper) yang dilakukan oleh pasar modal (capital market) 

maupun penjualan mata uang (currency), seperti yang dilakukan pasar uang (money 

market). Sedangkan bentuk-bentuk pasar keuangan secara umum dalam bidang 

keuangan dikenal menjadi dua jenis pasar keuangan yaitu pasar modal (capital 

market) dan pasar uang (money market). 

 

Gambar 2.1 

Pasar Keuangan (Financial Market) 

 

 

 

 

Menurut Sunariyah (2006:4), pasar modal (capital market) secara umum 

adalah suatu sistem keuangan yang yang terorganisasi, termasuk di dalamnya 

adalah bank-bank komersial dan semua yang beredar. Pendapat lain menurut Siegel 

dan Shim dalam dalam Fahmi (2012:52), pasar modal adalah pusat perdagangan 

utang jangka panjang dan saham perusahaan. Adapun menurut Shook dalam Fahmi 

(2012: 52), pasar modal merupakan sebuah pasar tempat dana-dana modal, seperti 

ekuitas dan utang diperdagangkan. 

Peranan pasar modal dilihat dari lima aspek mikro yang ditinjau dari sisi 

kepentingan para pelaku pasar modal sebagai berikut :  

1. Sebagai fasilitas yang melakukan interaksi antara pembeli dengan penjual 

untuk menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjualbelikan.  

Pasar Uang Pasar Modal 

Pasar Keuangan 



 

 

 

 

2. Pasar modal memberi kesempatan kepada para pemodal untuk menentukan 

hasil (return) yang diharapkan. 

3. Pasar modal memberi kesempatan kepada investor untuk menjual kembali 

saham yang dimilikinya atau surat berharga lainnya. 

4. Pasar modal menciptakan kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam perkembangan suatu perekonomian. 

5. Pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga. 

Peranan pasar modal ditinjau secara Makro Ekonomi sebagai berikut : 

1. Sebagai fungsi tabungan (savings function), bahwasanya nilai mata uang 

cenderung akan turun di masa yang akan datang. Mengurangi kemungkinan 

kerugian yang diakibatkan penurunan nilai mata uang, inflasi, risiko hilang, 

dan lain-lain. 

2. Fungsi kekayaan (wealth function), suatu cara menyimpan kekayaan dalam 

jangka waktu panjang dan pendek sampai dengan kekayaan tersebut dapat 

dipergunakan kembali. 

3. Fungsi likuiditas (liquidity function), kekayaan yang disimpan dalam surat-

surat berharga, bisa dilikuidasi melalui pasar modal dengan risiko yang 

sangat minimal dibandingkan dengan aktiva lain. 

4. Fungsi pinjaman (credit function), merupakan hutang kepada masyarakat 

untuk konsumsi atau investasi. 

Pasar modal terdiri dari beberapa jenis antara lain : 

1. Pasar Perdana (Primary Market), penawaran saham dari perusahaan yang 

menerbikan saham (emiten) kepada pemodal selama waktu yang ditetapkan 

oleh pihak sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. 

2. Pasar Sekunder (Secondary Market), perdagangan saham setelah melewati 

masa penawaran pada pasar perdana. Di mana saham dan sekuritas lain 

diperjual-belikan secara luas, setelah melalui masa penjualan di pasar 

perdana. 

3. Pasar Ketiga (Third Market), tempat perdagangan atau sekuritas lain diluar 

bursa (over the counter market). 



 

 

 

 

4. Pasar Keempat (Fourth Market), bentuk perdagangan efek antar pemodal 

atau dengan kata lain pengalihan saham dari satu pemegang saham ke 

pemegang lainnya tanpa melalui perantara pedagang efek. 

Pasar modal ditinjau dari proses transaksi, pasar modal terdiri dari empat kategori 

pasar, (spot, future, forward, opsi) : 

1. Pasar Spot, bentuk pasar keuangn yang memperdagangkan sekuritas atau 

jasa keuangan yang diserahterimakan secara spontan. 

2. Pasar Future atau Forward, pasar keuangan dimana sekuritas atau jasa 

keuangan yang akan diselesaikan pada kemudian hari atau beberapa waktu 

sesuai dengan ketentuan. 

3. Pasar Opsi, merupakan pasar keuangan yang memperdagangkan hak untuk 

menentukan pilihan terhadap saham atau obligasi. Yaitu persetujuan atau 

kontrak hak pemegang saham untuk membeli atau menjual dalam waktu 

tertentu di antara entitas yang melakukan kontrak terhadap opsi yang 

diperjual-belikan.  

Pasar Uang (Money Market) menurut Fahmi (2012:34) adalah pasar international 

untuk pelaku transaksi yang memperdagangkan instrument keuangan pemerintah 

dan perusahaan dalam jangka pendek, seperti banker’s acceptance, surat komersial, 

sertifikat deposito yang dapat dinegoisasikan dan surat berharga bank sentral. Pasar 

uang tidak dapat dilepaskan dari peranan lembaga moneter di suatu negara, dalam 

hal ini adalah bank sentral yang berperan untuk menciptakan suatu kondisi moneter 

yang kondusif. Naik turunnya berbagai kondisi di pasar uang untuk suatu negara 

sangat dipengaruhi oleh maksimal dan minimalnya peranan bank sentral sebagai 

otoritas moneter.  

2.1.1.1 Hubungan Pasar Uang dan Pasar Modal 

  Membaiknya kinerja pasar modal merupakan barometer  bagi sehatnya 

perekonomian yang akan menimbulkan kegairahan investor untuk kembali 

berinvestasi. Timbulnya anggapan bahwa fluktuasi yang besar pada nilai tukar 

sebagai faktor utama yang mampu menjelaskan fluktuasi yang besar pada pasar 



 

 

 

 

modal menunjukkan bahwa fluktuasi yang terlalu besar di pasar modal Indonesia 

pada saat krisis ekonomi bukan disebabkan oleh faktor fundamental semata. 

  Faktor fundamental sering dipakai sebagai salah satu faktor yang digunakan 

dalam menganalisis harga saham. Analisis fundamental didasarkan pada premis 

bahwa sekuritas dan pasar secara keseluruhan mempunyai nilai intrinsik atau nilai 

sesungguhnya yang dapat diestimasi oleh seorang investor. Bagi seorang investor, 

analisis fundamental berguna untuk dapat memperkirakan nilai interinsik suatu 

saham. Melalui nilai intrinsik ini selanjutnya investor akan memperkirakan 

expected return (ER) dan risiko yang sesuai preferensi. 

  Masuknya investor asing ke pasar modal indonesa sebagai akibat dari 

diversifikasi internasional portofolio sehingga investasi mereka telah menyebabkan 

pasar modal Indonesia bergairah. Investor asing yang melakukan diversifikasi  

portofolio investasi akan mengharapkan imbal hasil atas investasinya dalam dua 

hal, yaitu saham dan valas. Kepastian dalam berbisnis menjadi faktor utama karena 

inevestor menginginkan adanya suatu kepastian. Pada kenyataannya system nilai 

tukar tetap (pegged) diversifikasi internasional memberikan hasil yang lebih baik 

dari pada sistem nilai tukar mengambang atau menguatnya nilai tukar rupiah akan 

bisa memberikan keuntungan. Dengan demikian, jika nilai tukar rupiah melemah 

maka investor asing akan mengharapkan imbal hasil yang besar dari saham sebagai 

kompensasi kerugian mereka atas valas atau jika emiten tidak mampu memberikan 

kompensasi atas kerugian maka mereka akan mendiskon harga saham yang dimiliki 

dan selanjutnya keluar dari bursa. 

  Pendekatan portofolio menyatakan bahwa harga saham diharapkan 

memengaruhi nilai tukar dalam bentuk korelasi negatif. Peningkatan harga saham 

yang terus-menerus terjadi akan mendorong mata uang domestik pada pasar modal 

domestik yang mengalami hal tersebut. Di sini investor asing akan bertindak 

membeli mata uang domestik untuk diinvestasikan pada pasar modal yang 

mengalami tren naik (bullish) dan tekanan ini akan menyebabkan terapresiasinya 

mata uang domestik dalam jangka panjang. 



 

 

 

 

  Meningkatnya nilai tukar (depresiasi nilai rupiah) mempunyai efek positif 

pada harga saham secara keseluruhan dalam jangka pendek. Kebijakan pemerintah 

yang selalu saja ditempuh adalah ketika nilai tukar domestik terdepresiasi maka 

pemerintah (government) akan menaikkan suku bunga yang ditujukan guna 

menghindari pembelian valas oleh masyarakat dan mendorong masyarakat untuk 

menyimpan uangnya di bank. Selain itu, dengan peningkatan suku bunga ini bisa 

mendorong investor asing untuk masuk. 

  Kebijakan pemerintah dengan mendorong masyarakat untuk menabung di 

bank bisa membawa manfaat pada turunnya inflasi. Dengan begitu jumlah uang 

beredar akan berkurang disebabkan daya tarik suku bunga yang tinggi dan akan 

menyebabkan dana masyrakat masuk ke bank. Keadaan yang menjelaskan pada 

masa krisis adalah larinya investor asing bahkan diikuti oleh investor lokal terutama 

dengan membawa dolar keluar Indonesia (capital flight). Hal tersebut dilakukan 

sebagai tindakan untuk menyelamatkan nilai asset mereka telah menekan pasar 

modal Indonesia dalam jangka panjang. Bentuk investasi yang dilakukan oleh 

investor Indonesia kebanyakan adalah investasi dalam bentuk portofolio yang 

memungkinkan bagi mereka untuk membawa keluar invesatsi mereka jika tidak 

memberikan keuntungan lagi.   

  Secara sederhana terdapat hubungan yang saling memengaruhi antara nilai 

tukar dan harga saham di pasar modal baik untuk jangka pendek maupun untuk 

jangka panjang. Bagaimanapun efek positif yang terjadi terlihat pada depresiasi 

mata uang rupiah terhadap harga saham dalam jangka pendek rupiah cukup 

terdepresiasi pada saat pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikkan suku 

bunga dengan tujuan untuk menahan jatuhnya nilai rupiah tentunya di samping 

untuk menarik modal masuk (capital inflow) agar rupiah terapresiasi. Akan tetapi, 

dengan tingginya suku bunga sangat mungkin mengakibatkan turunnya nilai kini 

(present value) dari arus kas masa depan (future cash flow) perusahaan sehngga 

mengakibatkan harga saham  menjadi jatuh dan  ini sangat sesuai dengan  teori 

abitrase (arbitrage). 

 



 

 

 

 

2.1.2  Investasi 

2.1.2.1 Pengertian Investasi 

  Menurut Fabozzi dalam (Fahmi 2012:2), manajemen investasi adalah proses 

pengelolaan uang. Smith dan Skousen mengatakan. “ investing activities : 

transaction and event the purchase and sale of securities (excluding cash 

equivalents), and building, equipment. And other aset not generally held for sale, 

and the making, and collection loans. They are not classified as operating activities, 

since the relate only indirectly to the central, ongoing operations ofentity”.  

  Di lain sisi Relly dan Brown dalam Fahmi (2012:2), memberikan pengertian 

investasi, “Investment is the current commitment of dollar for a period of time to 

derive future payment that will compensate the investor for (1) the time the funds 

are committed, (2) the expected rate of inflation, (3) uncertainty of the future 

payment”. Adapun menurut Halim dalam Fahmi (2012:2), investasi pada 

hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan 

untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang.     

  Pengertian Investasi menurut pedoman Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) Nomor 13 per 1 Oktober 2004, investasi adalah suatu asset yang digunakan 

perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan (accreation of wealth) melalui distribusi 

hasil investasi (seperti bunga, royalti, dividen, dan uang sewa) untuk apresiasi nilai 

investasi, atau manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang 

diperoleh melalui hubungan perdagangan. 

  PSAK Nomor 13 dalam Standar Akuntansi Keuangan per 1 Oktober 2004 

menjelaskan tentang beberapa pengertian berikut : 

1. Investasi lancar adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan 

dimaksudkan untuk dimiliki selama setahun atau kurang. 

2. Investasi jangka panjang adalah investasi selain investasi lancar. 

3. Investasi property adalah investasi pada tanah atau bangunan yang tidka 

digunakan atau dioperasikan oleh perusahaan yang berinvestasi atau 

perusahaan lain dalam group yang sama dengan perusahaan yang 

berinvestasi. 



 

 

 

 

4. Investasi dagang adalah investasi yang ditujukan untuk mempermudah atau 

mempertahankan bisnis atau hubungan perdagangan. 

Dengan demikian, investasi didefinisikan sebagai bentuk pengelolaan dana guna 

memberikan keuntungan dengan cara menempatkan dana tersebut pada alokasi 

yang diperkirakan akan memberikan tambahan keuntungan (compounding).  

  Berikut tujuan investasi dalam mencapai efektivitas dan efisiensi dalam 

suatu keputusan, diperlukan ketegasan terhadap tujuan yang diharapkan. Tujuan 

tersebut antara lain : 

1. Terciptanya keberlanjutan (continuity) dalam investasi, 

2. Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan (profit 

actual, 

3. Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham, 

4. Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa. 

2.1.2.2 Bentuk-Bentuk Investasi 

  Bentuk-bentuk investasi, secara umum dikenal menjadi dua bentuk : 

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

seperti anah, mesin-mesin dan pabrik. 

2. Investasi keuangan (financial investment) melibatkan kontrak tertulis, 

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

2.1.2.3 Tipe-Tipe Investasi 

  Tipe-tipe investasi terdiri dari dua pilihan antara lain : 

1. Investasi langsung (direct investment) yaitu mereka yang memiliki dana 

dapat langsung berinvestasi dengan membeli secara langsung suatu asset 

keuangan dari suatu perusahaan yang dapat dilakukan baik melalui perantara 

atau berbagai cara lainnya. Beberapa macam investasi langsung  sebagai 

berikut: 

  Investasi langsung tidak dapat diperjualbelikan 

A. Tabungan 

B. Deposit 

  Investasi langsung dapat diperjualbelikan 



 

 

 

 

A. Investasi langsung di pasar uang 

a. T-bill 

b. Deposito yang dinegoisasikan 

B. Investasi langsung di pasar modal 

a. Surat-surat berharga pendapatan tetap (fixed income 

securities) 

• T-bond 

• Federal agency securities 

• Municipal bond 

• Corporate bond 

• Convertible bond 

b. Saham-saham (equity securities) 

• Saham preferen (preffered stock) 

• Saham biasa (common stock) 

c. Investasi langsung di pasar turunan 

• Opsi : Waran (warrant), Opsi put (put option), Opsi 

cal (call option) 

• Future contract 

 

2. Investasi tidak langsung (indirect investment) adalah mereka yang memiliki 

kelebihan dana dapat melakukan keputusan investasi dengan tidak terlibat 

secara langsung atau pembelian aset keuangan cukup hanya dengan memegang 

dalam bentuk saham atau obligasi saja. Perusahaan investasi adalah perusahaan 

yang menyediakan jasa keuangan dengan cara menjual sahamnya dan 

menggunakan dana yang diperoleh untuk diinvestasikan kedalam portofolionya. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gambar 2.2 

Investasi Langsung dan Investasi Tidak Langsung 

Sumber : Jogiyanto  (2008 : 7) 

   Invesatsi tidak langsung  Investasi langsung 

 

 

Investasi langsung 

2.1.2.4 Proses Investasi 

  Setiap melakukan keputusan invesatsi diperlukan suatu proses. Proses 

tersebut akan memberikan gambaran pada setiap tahap yang akan ditempuh oleh 

perusahaan. Secara umum proses manajemen investasi meliputi lima langkah 

berikut : 

1. Menetapkan sasaran investasi 

Penetapan sasaran berarti melakukan keputusan yang bersifat fokus atau 

menempatkan target sasaran terhadap yang akan diinvestasikan. 

2. Membuat kebijakan investasi 

Tahap ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengelola dana yang 

berasal dari saham, obligasi dan lainnya untuk kemudian didistribusikan ke 

tempat-tempat yang dibutuhkan. 

3. Memilih strategi portofolio 

Menyangkut keputusan peranan yang akan diambil oleh pihak perusahaan, 

yaitu apakah bersifat aktif atau pasif. Investasi aktif akan selalu mencari 

informasi yang tersedia dan kemudian selanjutnya mencari kombinasi 

portofolio yang paling tepat untuk dilaksanakan. Sementara pasif dapat 

Perusahaan 
Investasi 

Aset-Aset 
Keuangan 

Investor 



 

 

 

 

dilihat pada indeks rata-rata atau dengan perkataan lain berdasarkan reaksi 

pasar, tanpa ada sikap atraktif. 

4. Memilih aset 

Pihak perusahaan memilih asset investasi yang nantinya akan member 

imbalan hasil tertinggi (maximal return). Imbal hasil disini dilihat sebaai 

keuntungan yang akan mampu diperoleh. 

5. Mengukur dan mengevaluasi kerja 

Merupakan tahap reevaluasi bagi perusahaan untuk melihat kembali apa 

yang telah dilakukan selama ini dan apakah tindakan yang dilakukan selama 

ini telah benar-benar maksimal atau belum. 

 

2.1.3  Manajemen Keuangan 

2.1.3.1 Pengertian Manajemen  

  Menurut Mary Parker Follet yg dikutip oleh Handoko (2000:8) manajemen 

merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini 

mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui 

pengaturan orang-orang lain utk melaksanakan berbagai tugas yg mungkin 

diperlukan. Sedangkan menurut Lewis dkk. (2004:5) mendefinisikan manajemen 

sebagai: “the process of administering and coordinating resources effectively 

and efficiently in an effort to achieve the goals of the organization.” 

  Pendapat Plunket dkk.(2005:5) mendefinisikan manajemen sebagai “One or 

more managers individually and collectively setting and achieving goals by 

exercising related functions (planning organizing staffing leading and 

controlling) and coordinating various resources (information materials 

money and people)”. http://blog.re.or.id/definisi-manajemen.htm 

  Adapun beberapa ahli seperti Stonner, James AF dalam Stonner (1982:9)  

mengatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, 

kepemimpinan dan pengendalian. Upaya  anggota organisasi dan menggunakan 

semua sumber daya organisai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses 

adalah suatu cara yang sistematis untuk melakukan sesuatu. Manajemen sebagai 



 

 

 

 

suatu proses karena semua manajer apapun keahliannya dan ketrampilannya selalu 

terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan dalam upaya mencapai 

tujuan organisasi. Kegiatan yang dimaksud adalah perencanaan, pengorganisasian, 

kepemimpinan dan pengawasan. Menurut Paul Hersey (1994:3), manajemen 

didefinisikan sebagai proses kerja sama dengan dan melalui orang-orang dan 

kelompok untuk mencapai tujuan. Definisi ini dapat diterapkan pada  semua bentuk 

dan jenis organisasi apakah perusahaan, lembaga pendidikan, rumah sakit, organisai 

politik, dan sebagainya. Untuk dapat berhasil organisasi memiliki personalia 

pimpinan  yang berkemampuan baik, sehingga hubungan antar pribadi berjalan 

secara baik dan harmonis, setiap orang adalah manajer.  

 Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen 

dapat sebagai 

1. ilmu dan seni 

2. proses 

3. profesi 

Manajemen sebagai ilmu dan seni 

Manajemen sebagai ilmu karena manajemen telah dipelajari lama dan telah 

dikaji, diorganisasikan menjadi suatu rangkaian teori. Manajemen memerlukan 

disiplin-disiplin ilmu pengetahuan lain dalam penerapannya untuk mencapai 

tujuan,  misal disiplin ilmu ekonomi, akutansi, statistik dan lain-lain. Manajemen  

dalam  upaya mencapai tujuannya berdasarkan kaidah ilmiah dan sistematis. 

Manajemen sebagai ilmu .mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Prinsip dan konsep manajemen dapat dipelajari 

2. Decion making dapat didekati dengan kaidah-kaidah ilmiah 

3. Objek dan sarana manajemen untuk mencapai tujuan sebagian adalah 

elemen yang bersifat materi 

4. Dalam penerapannya manajemen memerlukan pendekatan dari bidang ilmu 

lainnya. 

Manajemen  sebagai seni diartikan bahwa  manajer dalam mencapai tujuan 

banyak dipengaruhi oleh keterampilan-keterampilan pribadi, bakat dan karakternya. 



 

 

 

 

Dan semua ini  merupakan seni tersendiri. Manajemen sebagai seni mempunyai 

ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Pencapaian tujuan sangat dipengaruhi dan didukung oleh sifat-sifat dan 

bakat para manajer. 

2. Dalam proses pencapaian tujuan sering kali melibatkan unsur naluri, 

perasaan dan intelektual 

3. Dalam pelaksanaan kegiatan, faktor yang dapat mempengaruhi 

keberhasilannya adalah kekuatan pribadi dan kreativitas. 

Manajemen sebagai proses 

Manajemen sebagai proses karena dalam mencapai tujuan menggunakan 

serangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. 

Serangkaian kegiatan tersebut dimulai dari kegiatan merencanakan, 

mengorganisasikan, melaksanakan dan mengawasi atau mengendalikan. 

Manajemen sebagai proses lebih diarahkan pada proses mengelola dan mengatur 

pelaksanaan suatu pekerjaan, atau serangkain aktivitas dalam rangka mencapai 

tujuan.  Proses  manajemen  dalam pencapaian tujuan ini juga menggunakan 

bantuan  orang  lain yang bekerja sama. 

Manajemen sebagai profesi 

Manajemen sebagai profesi penekannya pada kegiatan yang dilakukan 

sekelompok orang dengan  menggunakan keahlian-keahlian tertentu. Keahlian-

keahlian  tersebut diperoleh karena telah memenuhi syarat atau standart tertentu dan 

diakui oleh masyarakat. Dengan keahlian tersebut seseorang dapat memperoleh 

suatu status. Sekelompok orang yang bekerja dalam organisasi dengan 

menggunakan keahlian tertentu dapat dikelompokan dalam organisasi profesional. 

Ciri-ciri sesuatu sebagai profesi sebagai berikut : 

1. Para profesional membuat keputusan atas dasar prinsip-prinsip umum. 

2. Para profesional mendapatkan status mereka karena mencapai standar 

prestasi kerja tertentu, bukan karena favorit, politik, agama. atau sosial. 

3. Para profesionalisme harus ditentukan oleh suatu kode etik yang kuat dan 

disiplin bagi mereka yang  menyandang profesi. 



 

 

 

 

http://blog.student.uny.ac.id/dhesetia/2012/11/26/pengertian-dan-konsep-

manajemen/ 

2.1.3.2 Fungsi-Fungsi Manjemen 

 Terry (2000:15) mengatakan bahwa ada lima kombinasi fungsi fundamental 

yaitu bahwa kombinasi A terdiri dari perencanaan (planning), pengorganisasian 

(organizing), member dorongan (actuating), dan pengawasan (controlling). B 

terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, member motivasi (motivation) 

danpengawasan. C terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, staffing, pemberi 

arahan (directing) dan pengawasan. D terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, 

inovasi dan member peranan. E terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, member 

motivasi, pengawasan dan koordinasi. 

1. Planning ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilakukan oleh kelompok 

untuk mencapai tujuan yang digariskan atau merumuskan suatu pola dari 

himpunan tindakan untuk masa mendatang. 

2. Organizing mencakup : (a) membagi komponen kegiatan yang dibutuhkan 

untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok, (b) membagi tugas kepada seorang 

manajer untuk mengadakan pengelompokan, (c) menetapkan wewenang di 

antara kelompok atau unitorganisasi. 

3. Actuating disebut juga “gerakan aksi” mencakup kegiatan yang dilakukan 

seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan 

oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian. Atau pengertian lain mencakup 

penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dari pegawai, memberi 

penghargaan, memimpin, mengembangkan, dan memberi kompensasi. 

4. Motivating diartikan sama dengan actuating namun motibvating lebih condong 

kepada perasaan yang terdorong dari hati sanubari manusia dibandingkan degan 

actuating yakni sebagai konotasi emosional dan  irasional . 

5. Staffing mencakup mendapatkan, menempatkan, dan mempertahakan anggota 

pada posisi yang dibutuhkan oleh pekerjaan organisasi yang bersangkutan. 

6. Directing merupakan pengarahan yang diberikan  kepada bawahan sehingga 

mereka menjadi pegawai yang berpengetahuan dan akan bekerja efektif. 



 

 

 

 

7. Controlling mencakup kegiatan kelanjutan tugas untuk melihat apakah 

kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. 

8. Innovating mencakup pengembangan gagasan-gagasan baru, mengkobinasikan 

pemikiran baru dengan yang lama, mencari gagasan dari kegiatan lain dan 

melaksanakannya atau dilakukan dengan stimulasi kepada rekan sekerja untuk 

mengembangkan dan menerapkan gagasan baru di dalam pekerjaan. 

Namun yang dikenal dan sering dipergunakan dalam manajemn adalah POAC 

(Planning, Organizing, Actuang, Controlling). Hal ini agar fungsi manajemen 

mudah untuk dimengerti, dipahami dan diingat. 

2.1.3.3 Pengertian Manajemen Keuangan 

Manajemen Keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, 

pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang 

dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. 

Adapun beberapa definisi lain oleh para ahli diantaranya : 

Pengertian Manajemen Keuangan menurut Depdiknas (2000) bahwa 

manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan 

yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan 

pelaporan. 

Pengertian Manajemen Keuangan menurut Bambang Riyanto : keseluruhan 

aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang 

diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling 

menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut se-efisien 

mungkin. 

Pengertian Manajemen Keuangan menurut Liefman : Manajemen Keuangan 

merupakan usaha untuk menyediakan uang dan menggunakan uang untuk mendapat 

atau memperoleh aktiva. 

Pengertian Manajemen Keuangan menurut Prawironegoro (2007) adalah 

Aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh modal yang 

semurah-murahnya dan menggunakan seefektif, seefisien, dan seproduktif mungkin 

untuk menghasilkan laba. 



 

 

 

 

Pengertian Manajemen Keuangan menurut Suad Husnan : Manajemen 

Keuangan ialah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. 

Pengertian Manajemen Keuangan menurut Brigham dan Houston yang 

diterjemahkan oleh Dodo, H. Dan Herman, W. (2001) yaitu Manajemen keuangan 

merupakan bidang yang terluas dari tiga bidang keuangan, dan memiliki 

kesempatan karir yang sangat luas. 

Pengertian Manajemen Keuangan menurut Grestenberg : How business are 

organized to acquire funds, how they acquire funds, how they use them and how the 

profits business are distributed.  

Pengertian Manajemen Keuangan menurut James Van Horne : Manajemen 

Keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan 

dan pengelolaan aktiva dengan tujuan menyeluruh. 

Pengertian Manajemen Keuangan menurut J. L. Massie : Manajemen keuangan 

adalah  kegiatan operasional bisnis yang bertanggung jawab untuk memperoleh dan 

menggunakan dana yang diperlukan untuk sebuah operasi yang efektif dan efisien. 

Pengertian Manajemen Keuangan menurut Weston dan Copeland yang 

diterjemahkan oleh Jaka, W. dan Kirbrandoko (2002) yaitu sebagai berikut 

Manajemen keuangan dapat dirumuskan oleh fungsi dan tanggung jawab para 

manajer keuangan. Fungsi pokok manajemen keuangan antara lain menyangkut 

keputusan tentang penanaman modal, pembiayaan kegiatan usaha dan pembagian 

dividen pada suatu perusahaan. 

Pengertian Manajemen Keuangan menurut Howard & Upton : Manajemen 

keuangan adalah penerapan fungsi perencanaan & pengendalian fungsi keuangan. 

Pengertian Manajemen Keuangan menurut Erlina, SE. Manajemen keuangan 

merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Fungsi-fungsi keuangan 

tersebut meliputi bagaimana memperoleh dana (raising of fund) dan bagaimana 

menggunakan dana tersebut (allocation of fund). 

Pengertian Manajemen Keuangan menurut JF Bradley : Manajemen keuangan 

adalah bidang manajemen bisnis yang ditujukan untuk penggunaan model secara 



 

 

 

 

bijaksana & seleksi yang seksama dari sumber modal untuk memungkinkan unit 

pengeluaran untuk bergerak ke arah mencapai tujuannya. 

Pengertian Manajemen Keuangan menurut Sutrisno (2003:3): 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 

Pengertian Manajemen Keuangan menurut Agus Sartono (2001:6) Manajemen 

keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana baik yang berkaitan dengan 

pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha 

pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien. 

Pengertian Manajemen Keuangan menurut Sonny, S. (2003). Manajemen 

keuangan adalah aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana 

memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola asset sesuai dengan tujuan 

perusahaan secara menyeluruh. http://mbegedut.blogspot.com/2012/06/pengertian-

manajemen-keuangan-menurut.html#.UQdKL_JhrIV 

  Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen 

keuangan merupakan aktivitas dalam pengelolaan dana dengan fungsi bagaimana 

memperoleh dana, menggunakan dana dan mengalokasikan dana secara tepat agar 

aliran dana yang masuk dan keluar dapat berjalan lancar dan teratur sesuai dengan 

kebutuhan. 

2.1.3.4 Penjelasan Singkat Fungsi Manajemen Keuangan : 

a. Perencanaan Keuangan, membuat rencana pemasukan dan pengeluaraan 

serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. 

b. Penganggaran Keuangan, tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan 

membuat detail pengeluaran dan pemasukan. 

c. Pengelolaan Keuangan, menggunakan dana perusahaan untuk 

memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. 

d. Pencarian Keuangan, mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada 

untuk operasional kegiatan perusahaan. 



 

 

 

 

e. Penyimpanan Keuangan, mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan 

dana tersebut dengan aman. 

f. Pengendalian Keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan 

dan sistem keuangan pada paerusahaan. 

g. Pemeriksaan Keuangan, melakukan audit internal atas keuangan perusahaan 

yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. 

2.1.3.5 Tugas Pokok Manajemen Keuangan 

a. Mendapatkan Dana Perusahaan 

b. Menggunakan Dana Perusahaan 

c. Membagi Keuntugan / Laba Perusahaan 

2.1.3.6 Tujuan Manajemen Keuangan 

Tujuan dengan adanya manajer keuangan untuk mengelola dana perusahaan 

pada suatu perusahaan secara umum adalah untuk memaksimalisasi nilai 

perusahaan. Dengan demikian apabila suatu saat perusahaan dijual maka harganya 

dapat ditetapkan setinggi mungkin. http://organisasi.org/definisi-pengertian-

manajemen-keuangan-tugas-pokok-dan-tujuan-manajer-keuangan-perusahaan 

 

2.2  Portofolio 

2.2.1  Pengertian Portofolio 

  Menurut Sunariyah  (2006:194),  Portofolio diartikan sebagai serangkaian 

kombinasi beberapa aktiva yang diinvestasi dan dipegang oleh pemodal, baik 

perorangan maupun lembaga. Kombinasi aktiva tersebut bisa berupa aktiva riil, 

aktiva finansial ataupun keduanya. Pembentukan portofolio berangkat dari usaha 

diversifikasi investasi guna mengurangi risiko. Menurut Fahmi (2012:18), definisi 

dari portofolio adalah sebuah bidang ilmu yang khusus mengkaji tentang bagaimana 

cara seorang investor untuk menurunan risiko dalam berinvestasi secara seminimal 

mungkin termasuk salah satunya dengan menganekaragamkan risiko tersebut. Dari 

pengertian dia atas dapat disimpulkan bahwa portofolio merupakan rangkaian 

beberapa aktiva untuk mengurangi risiko yang terjadi. 



 

 

 

 

  Dalam konteks portofolio pasar, adanya risiko investasi yang terdiri dari dua 

komponen yaitu :  

(1) Risiko tidak sistematik (unsystematic risk),  

(2) Risiko sistematik (systematic risk).  

  Risiko tidak sistematik merupakan risiko yang terkait dengan suatu saham 

tertentu yang umumnya dapat dihindari (avoidable) atau diperkecil melalui 

diversifikasi (diversifiable), sedangkan risiko sistematik merupakan risiko pasar 

yang bersifat umum dan berlaku bagi semua saham dalam pasar modal yang 

bersangkutan. Risiko ini tidak mungkin dapat dihindari oleh pemodal melalui 

diversifikasi sekalipun. 

  Terbukti semakin banyak jenis efek yang dikumpulkan dalam keranjang 

portofolio, maka kerugian saham yang satu dapat dinetralisir oleh keuntungan yang 

diperoleh dari saham lain. Tetapi diversifikasi ini bukanlah suatu jaminan dalam 

mengusahakan risiko yang minimum dengan keuntungan yang maksimum 

sekaligus. 

 

2.2.2 Tujuan Pembentukan Portofolio 

 Secara umum pemebntukan portofolio bertujuan untuk memberikan 

kepuasan yang maksimum kepada para pemegang saham, karena para pemegang 

saham selalu menutut pada pihak manajemen untuk selalu meningkatkan 

keuntungan tiap tahunnya. Namun adapun tujuan lainnya dalam pembentukan 

portofolio antara lain :  

1. Berusaha unuk memberikan keuntungan yang maksimum sesuai dengan 

yang digharapkan atau adanya pengembalian yang diharapkan (expected 

return). 

2. Menciptakan  risiko yang minimum. 

3. Menciptakan kontinuitas dalam bisnis. 

 

 

 



 

 

 

 

2.3   Saham 

2.3.1 Pengertian Saham 

 Menurut Fahmi (2012:85), saham adalah : (1) Tanda bukti penyertaan 

kepemilikan  modal atau dana pada suatu  perusahaan, (2) Kertas yang tercantum 

dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan, disertai dengan hak dan kewajiban 

yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya. (3) Persediaan yang siap untuk dijual. 

Dalam pasar modal ada dua jenis saham yang paling umum dikenal oleh 

publik yaitu saham biasa (common stock) dan saham  istimewa (preffered stock). Di 

mana kedua jenis saham ini memiliki arti dan aturan masing-masing : 

1. Saham biasa  

Saham biasa (common stock) adalah surat berharga yang dijual oleh 

perusahaan yang menjelaskan nilai nominal di mana 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. 

Pemegang saham ini di akhir tahun akan memperoleh keuntungan dalam 

bentuk dividen. 

2. Saham  istimewa 

Saham  istimewa (preffered stock) adalah surat berharga yang dijual oleh 

perusahaan yang menjelaskan nilai nominal di mana pemegangnya akan 

memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk dividen yang akan diterima 

setiap kuartal (tiga bulanan). 

Biasanya dalam peroleh keuntungan yang didapat dari saham biasa lebih 

tinggi dibandingkan dengan saham istimewa. Perolehan keuntungan tersebut juga 

diikuti oleh tingginya risiko yang akan diterima nantinya. 

 

2.3.2 Jenis-Jenis Saham Biasa 

 Saham biasa memiliki kelebihan dibandingkan saham istimewa, terutama 

dalam hal pemberian hak untuk dalam RUPS dan RUPSLB yang otomatis 



 

 

 

 

memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk ikut serta dalam menentukan 

berbagai kebijakan perusahaan. Beberapa jenis saham biasa di antaranya adalah : 

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

dikenal secara nasional dan memiliki sejarah laba, pertumbuhan, dan 

manajemen yang berkualitas. Contoh saham IBM dan Du Pont. 

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 (Suad Husnan) 

3. Saham defensive (defensive stock) adalah saham yang cenderung lebih stabil 

dalam masa resesi atau perekonomian yang tidak menentu berkaitan dengna 

dividen, pendapatan, dan kinerja pasar. 

4. Saham siklikal (syclical) adalah sekuritas yang cenderung naik nilainya 

secara cepat saat ekonomi semarak dan jatuh juga secara cepat saat ekonomi 

lesu. 

5. Saham musiman (seasonal stock) adalah perusahaan yang penjualannya 

bervariasi karena dampak musiman. 

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

memiliki tingkat spekulasi yang tinggi dan kemungkinan tingkat 

pengembalian hasilnya adalah rendah atau negatif. 

 

2.3.3 Keuntungan Memiliki Saham 

 Pihak yang memiliki saham akan memperoleh keuntungan sebagai bentuk 

kewajiban yang harus diterima. 

1. Memperoleh dividen yang akan diberikan pada setiap akhir tahun 

2. Memperoleh keuntungan modal (capital gain), yaitu keuntungan pada saat 

saham yang dimiliki tersebut dijual kembali pada harga yang lebih mahal. 

3. Memiliki hak suara bagi pemegang saham jenis saham biasa (common 

stcok). 

 

 



 

 

 

 

2.3.4 Pelaku Pasar Saham  

 Para pelaku di pasar saham di samping perusahaan yang bersangkutan juga 

turut melibatkan pihak lainnya. 

1. Emiten yaitu perusahaan yang telibat dalam menjual sahamnya di pasar 

modal 

2. Underwriter atau penjamin emisi, yaitu yang menjamin perusahan tersebut 

dalam menjual sahamnya di pasar modal. 

3.  Broker atau pialang, Menurut Shook dalam Fahmi (2012:91) bahwa 

pialang adalah perantara antara pembeli dengan penjual sekuritas. 

Menekankan bahwa pialang biasanya mengenakan komisi, harus terlebih 

dahulu terdaftar pada bursa sebelum berdagang pada bursa yang dimaksud. 

 

2.3.5 Sumber Risiko Saham Biasa 

 Sebagai sarana investasi saham tidak  terlepas dari adanya risiko . Artinya, 

sebagai suatu sekuritas yang diperdagangkan dengan bebas di pasar, saham juga 

terekspos pada sejumlah risiko. Berikut risiko-risiko utama yang harus 

dipertimbangkan dalam melakkukan investasi padasaham (sumber risiko yang dapat 

memperngaruhi harga saham). Beberapa risiko tersebut antara lain sebagai berikut:  

1. Risiko Usaha/Bisnis 

Risiko bisnis (business risk) adalah kemungkinan bahwa proyek-proyek 

yang dipilih oleh suatu perusahaan tidak akan menguntungkan. 

2.  Risiko keuangan  

Risiko keuangan (financial risk) adalah tingkat risiko struktur modal 

perusahaan. Perushaaan yang memiliki beban utang besar relatif lebih 

berisiko dibandingkan dengan perusahan yang dibiayai sebagian besar 

dengan ekuitas (saham). 

3. Risiko sistematis 

Risiko sistematis (systematic risk) adalah perubahan dalam sekuritas sebagai 

akibat dari perubahan-perubahan ekonomi yang mempengaruhi pasar secara 

keseluruhan. Beta adalah salah satu ukuran risiko yang sering dijadikan 



 

 

 

 

sebagai indikator oleh investor di pasar saham dalam memutuskan pilihan 

investasinya. 

4. Risiko keagenan 

Risiko keagenan (agency risk) adalah risiko yang terkait dengan terjadinya 

hubungan keagenan di suatu perusahaan. Risiko keagenan muncul sebagai 

konsukensi langsung dari adanya perbedaan kepentingan antara pemilik dan 

agen. 

5. Risiko peraturan 

Risiko peraturan (regulatory risk) adalah risiko yang terkait dengan 

kemugkinan bahwa lembaga pemerintah akan meubah atau mengambil 

kebijakan yang memengaruhi operasi perusahaan. 

6. Risiko inflasi 

Risiko inflasi (inflation risk) adalah risiko dari adanya kenaikan harga 

barang-barang ekonomi secara keseluruhan. 

7. Risiko suku bunga 

Risiko suku bunga (interest rate risk) merupakan risiko yang disebabkan 

oleh naik turunnya suku bunga. 

 

2.4 Dividen 

2.4.1 Pengertian Dividen 

Dividen berasal dari bahasa Latin yaitu divendium yang artinya sesuatu 

untuk dibagi. Berikut ini beberapa pemaparan mengenai pengertian dividen: 

1. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia dividen diartikan sejumlah uang 

sebagai hasil keuntungan yang dibayarkan kepada pemegang saham (dalam 

suatu Perseroan). 

2. Dalam dunia ekonomi dividen adalah seluruh laba bersih setelah dikurangi 

penyisihan untuk cadangan pajak yang dibagikan kepada pemegang saham 

(pemilik modal sendiri) kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS).  



 

 

 

 

3. Menurut Bapepam dividen adalah porsi keuntungan perusahaan yang 

dibayarkan kepada para pemegang saham. 

4. Menurut Darmaji dan Fakhrudin (2001:9) dividen adalah pembagian 

keuntungan yang dihasilkan perusahaan dan tersedia bagi pemegang 

saham. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat diartikan bahwa dividen adalah laba 

yang diperoleh perusahaan untuk dibagikan kepada pemegang saham 

 

2.4.2 Pengertian Kebijakan Dividen 

Dalam melakukan perdagangan saham perusahaan akan memperoleh laba 

bersih. Laba bersih (net earnings) ini sering disebut sebagai: “Laba yang tersedia 

bagi pemegang saham biasa” (earnings available to common stockholders) 

disingkat EAC. Laba bersih tersebut akan dikenakan pajak sehingga menjadi laba 

bersih sesudah pajak (earinings after tax atau EAT). Manajemen mempunyai dua 

alternatif perlakuan terhadap EAT ini yaitu: 

1. Dibagikan kepada para pemegang saham perusahaan dalam bentuk dividen. 

Diinvestasikan kembali ke perusahaan 

2. Diinvestasikan kembali ke perusahaan sebagai laba ditahan (retained 

earning) untuk membiayai operasi selanjutnya. 

Apabila manajemen memilih alternatif pertama artinya manajemen harus membuat 

keputusan tentang besarnnya EAT yang dibagikan sebagai dividen. Pembuatan 

keputusan tentang dividen ini disebut kebijakan dividen. 

Bambang Riyanto (2001:281) mendefinisikan kebijakan dividen sebagai 

“politik yang bersangkutan dengan penentuan pembagian pendapatan (earning) 

antara penggunaan pendapatan untuk dibayarkan kepada para pemegang saham 

sebagai dividen atau untuk digunakan di dalam perusahaan (laba ditahan). Menurut 

Sundjaja dan Barlian (2003: 390) kebijakan dividen adalah rencana tindakan yang 

harus diikuti dalam membuat keputusan dividen. Menurut Weston dan Brigham 

(1990:198) kebijakan dividen adalah keputusan untuk membagikan laba atau 



 

 

 

 

menahannya guna diinvestasikan kembali di dalam perusahaan. Sedangkan menurut 

Suad Husnan, kebijakan dividen dapat diartikan: 

1) Apakah laba yang diperoleh seharusnya dibagikan atau tidak. 

2) Apakah laba dibagikan dengan konsekuensi harus mengeluarkan saham 

baru. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan dividen adalah 

kebijakan pembagian pendapatan yang harus diikuti dalam membuat keputusan 

dividen (dibagikan/ditahan). 

Kebijakan dividen dikatakan pula salah satu sumber konflik antara 

manajemen dan principal karena dividen dapat merupakan suatu sinyal yang 

diberikan perusahaan kepada investor. Dividen yang dibayarkan secara tunai 

maupun konversi dengan saham mencerminkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dan prospek yang baik di masa yang akan datang. 

 

2.4.3 Teori-Teori Kebijakan Dividen 

2.4.3.1  Dividen Tidak Relevan (Dividend Irrelevance Theory) 

Beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan dividen tidak mempunyai 

pengaruh terhadap harga saham perusahaan maupun terhadap biaya modalnya. Jika 

kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan, maka hal tersebut 

tidak relevan. Pendukung dari tidak relevannya kebijakan dividen adalah 

Modigliani-Miller (MM). Mereka berpendapat bahwa bagaimanapun kebijakan 

dividen itu memang tidak mempengaruhi harga saham maupun kemakmuran 

pemegang saham. Lebih lanjut MM berpendapat bahwa nilai perusahaan ditentukan 

oleh earning power dan asset perusahaan tersebut. Dengan demikian nilai 

perusahaan ditentukan oleh keputusan investasi. Sementara itu keputusan apakah 

laba yang diperoleh akan dibagikan dalam bentuk dividen atau akan ditahan tidak 

mempengaruhi nilai perusahaan. 

MM menyatakan bahwa dividen tidak relevan berdasarkan asumsi-asumsi di 

bawah ini: 



 

 

 

 

1. Pasar modal sempurna, di mana para investor mempunyai kesamaan 

informasi, tidak ada biaya transaksi dan tidak ada pajak. 

2. Para investor bersifat rasional. 

3. Semua peserta pasar bersifat price-taker. 

4. Adanya unsur ketidakpastian bagi arus pendapatan masa datang dan para 

investor mempunyai informasi yang sama. 

5. Manajer dalam pengambilan keputusannya mengenai produksi dan 

investasinya disesuaikan dengan informasi tersebut. 

6. Untuk memisahkan pengaruh dividen dan pengaruh leverage, maka semua 

perusahaan dianggap memiliki rasio D/S sama. 

7. Perusahaan-perusahaan semestinya memiliki kelas risiko yang sama. 

8. Perusahaan dengan produksi yang sekarang memiliki yield yang sama. 

2.4.3.2 Teori Bird in The Hand 

Teori ini dikemukakan oleh Myron Gordon (1959) dan John Lintner (1956) 

dalam Hidayat, Nurcahya, Kurnia, dkk (2010:6), berpendapat bahwa ekuitas atau 

nilai perusahaan akan turun apabila rasio pembayaran dividen dinaikkan, karena 

para investor kurang yakin terhadap penerimaan keuntungan modal (capital gain) 

yang dihasilkan dari laba yang ditahan dibandingkan seandainya para investor 

menerima dividen. Gordon dan Litner berpendapat bahwa sesungguhnya investor 

jauh lebih menghargai pendapatan yang diharapkan dari dividen daripada 

pendapatan yang diharapkan dari keuntungan modal. 

MM dalam hal ini tidak setuju bahwa ekuitas atau nilai perusahaan tidak 

tergantung pada kebijakan dividen, yang menyiratkan bahwa investor tidak peduli 

antara dividen dengan keuntungan modal. MM menamakan pendapat Gordon-

Litner sebagai kekeliruan bird-in-the-hand, yakni: mendasarkan pada pemikiran 

bahwa investor memandang satu burung di tangan lebih berharga dibandingkan 

seribu burung di udara. Dengan demikian, perusahaan yang mempunyai dividend 

payout ratio yang tinggi akan mempunyai nilai perusahaan yang tinggi pula. 

Namun menurut pandangan MM, kebanyakan investor merencanakan untuk 

menginvestasikan kembali dividen mereka dalam saham dari perusahaan 



 

 

 

 

bersangkutan atau perusahaan sejenis, dan dalam banyak kasus, tingkat risiko dari 

arus kas perusahaan bagi investor dalam jangka panjang hanya ditentukan oleh 

tingkat risiko arus kas operasinya, bukan oleh kebijakan pembagian dividen. 

2.4.3.3 Teori Preferensi Pajak 

Ada tiga alasan yang berkaitan dengan pajak untuk beranggapan bahwa 

investor mungkin lebih menyukai pembagian dividen yang rendah dari pada yang 

tinggi, yaitu: 

1. Keuntungan modal dikenakan tarif pajak lebih rendah dari pada pendapatan 

dividen. Untuk itu investor yang kaya (yang memiliki sebagian besar saham) 

mungkin lebih suka perusahaan menahan dan menanamkan kembali laba ke 

dalam perusahaan. Pertumbuhan laba mungkin dianggap menghasilkan 

kenaikkan harga saham, dan keuntungan modal yang pajaknya rendah akan 

menggantikan dividen yang pajaknya tinggi. 

2. Pajak atas keuntungan tidak dibayarkan sampai saham terjual, sehingga ada 

efek nilai waktu. 

3. Jika selembar saham dimiliki oleh seseorang sampai ia meninggal, sama 

sekali tidak ada pajak keuntungan modal yang terutang. 

Karena adanya keuntungan-keuntungan pajak ini, para investor mungkin 

lebih suka perusahaan menahan sebagian besar laba perusahaan. Jika demikian para 

investor akan mau membayar lebih tinggi untuk perusahaan yang pembagian 

dividennya rendah daripada untuk perusahaan sejenis yang pembagian dividennya 

tinggi. 

 

2.4.4 Jenis-jenis Dividen 

Menurut Zaki Baridwan (1993) dalam Hidayat, Nurcahya, Kurnia, dkk 

(2010:6), deviden yang akan dibagikan oleh perusahaan dapat terbagi dalam 

beberapa jenis, yaitu: 

1. Dividen tunai (cash dividen), yaitu dividen yang dibagikan kepada 

pemegang saham dalam bentuk uang tunai dan dikenai pajak pada tahun 



 

 

 

 

pengeluarannya. Dividen ini yang paling umum dan banyak digunakan 

dalam pembagian saham. 

2. Dividen saham (stock dividen), yaitu dividen yang dibagikan perusahaan 

kepada para pemegang saham dalam bentuk saham perusahaan sehingga 

jumlah saham perusahaan menjadi bertambah. Jadi, pemberian stock dividen 

ini dilakukan dengan cara mengubah sebagian laba ditahan (retained 

earnings) menjadi modal saham yang pada dasarnya tidak mengubah jumlah 

modal sendiri. Namun demikian cash flow perusahaan tidak terganggu 

karena perusahaan tidak perlu mengeluarkan uang tunai. Peristiwa ini 

dilakukan jika posisi kas perusahaan atau likuiditas diperlukan oleh 

perusahaan. Investor dalam hal ini akan memiliki lebih banyak saham tetapi 

laba per lembar saham lebih rendah. Proporsi pemilikan investor tidak 

mengalami perubahan. 

3. Dividen saham pecahan (stock split), yaitu pemecahan selembar saham 

menjadi n lembar saham. Harga per lembar saham baru setelah stock split 

adalah sebesar 1/n dari harga sebelumnya. Dengan demikian, sebenarnya 

stock split tidak menambah nilai dari perusahaan atau dengan kata lain stock 

split  tidak mempunyai nilai ekonomis. Melakukan pemecahan dalam hal, 

yaitu menambah jumlah saham dengan cara melalui pengurangan nilai 

nominalnya. Pada contoh di atas, jumlah lembar saham 400.000 lembar 

saham menjadi 2 x 400.000 lembar = 800.000 lembar. Harga nominal saham 

menjadi Rp. 2.500 (Rp. 5.000/2). 

Dengan demikian struktur modal tidak berubah, dan nilai jual saham biasa, 

agio, dan laba tidak mengalami perubahan. Tetapi harga nominal dan lembar 

saham berubah proporsional. 

4. Dividen scrip, yaitu dalam bentuk perjanjian tertulis untuk membayar dalam 

jumlah tertentu pada waktu yang disepakati. 

5. Dividen property (property dividen), yaitu dividen yang dibagikan dalam 

bentuk aktiva lain selain kas atau saham, misalnya aktiva tetap dan surat-

surat berharga. 



 

 

 

 

6. Dividen likuidasi (liquidating dividen), yaitu dividen yang diberikan 

kepada pemegang saham sebagai akibat dilikuidasikannya perusahaan. 

Dividen diperoleh dari selisih antara nilai realisasi aset perusahaan dikurangi 

dengan semua kewajibannya. 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2

&cad=rja&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fsyukronali.files.wor

dpress.com%2F2010%2F05%2Fkebijakan-

dividen.docx&ei=3FMUUe72FsftrAfa0IHgDw&usg=AFQjCNEkR4mLeJ1g

CB3jPB6IYEzVPVDTbQ&bvm=bv.42080656,d.bmk 

 

2.5  Pemecahan Saham (Stock Split) 

2.5.1 Pengertian Stock Split 

 Stock split adalah kebijakan perusahaan untuk melakukan pemecahan saham 

karena dianggap sudah terlalu tinggi. Keputusan perusahaan melakukan stock split 

menggambarkan kondisi perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik. 

Para investor dan pengamat umum memiliki pandangan positif pada setiap 

perusahaan yang melakukan stock split, khususnya secara jangka pendek.  

Horne dan Wachowitz dalam Fahmi (2012:133) mendefinisi stock split 

adalah peningkatan jumlah lembar saham beredar dengan mengurangi nilai 

nominal. Misalkan nilai nominal satu saham dibagi dua, sehingga terdapat dua 

saham yang masing-masing memiliki nilai nominal setengah dari nilai nominal 

awal. Menurut Fakhruddin dalam Fahmi (2012:133), stock split (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 Rp 500 

persaham menjadi Rp 100 per saham. Sementara Khomsiyah dan Sulistyo dalam 

Fahmi (2012:134), menyatakan pemecahan saham (stock split) merupakan 

perubahan nilai nominal perlembar saham dan menambah jumlah saham yang 

beredar sesuai dengan faktor pemechana (split factor). Selain itu, stock split tersebut 

tidak akan mengakibatkan perubahan jumlah modal dan tidah 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, pemahaman tentang stock split dari 

segi perspektif trading range theory dan signaling theory. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa stock split adalah kebijakan 

perusahaan dalam  memecah lembar saham menjadi lebih banyak atau 

meningkatkan jumlah lembar saham yang beredar dengan merubah nominal tanpa 

menambah mengakibatkan perubahan jumlah modal. 

 

2.5.2 Tujuan dilakukannya Stock Split   

Kebijakan melaksanakan penerbitan stock split dilandasi oleh berbagai 

bentuk tujuan. Secara umum ada beberapa tujuan suatu perusahaan melakukan 

stocksplit, yaitu : 

1. Menghindari harga saham yang terlalu tinggi sehingga memberatkan untuk 

membeli/menjual saham. 

2. Mempertahankan likuiditas saham. 

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

4. Menarik minat investor kecil untuk memiliki saham. 

5. Menambah jumlah saham yang beredar. 

6. Memperkecil risiko yang akan terjadi, dengan diversifikasi investasi. 

  Selain itu pendapat lain yang dikemukakan oleh Scoot, Martin, Petty, dan 

Keown dalam Fahmi (2012:134) bahwa ada beberapa alasan mengapa manajer 

perusahaan melakukan stocksplit antara lain : 

1. Agar saham tidak terlalu mahal sehingga dapat meningkatkan jumlah 

pemegang saham dan meningkatkan likuiditas perdagangan saham. 

2. Untuk mengembalikan harga dan ukuran perdagangan rata-rata saham pada 

kisaran yang telah ditargetkan. 

3. Untuk membawa informasi mengenai kesempatan berinvestasi yang berupa 

peningkatan laba dan dividen kas. 

 



 

 

 

 

2.5.3 Stock Split dalam Perspektif Signaling Theory dan Trading Range 

Theory 

 Jogiyanto (Fahmi 2012:135), Informasi dilakukannya stock split oleh suatu 

perusahaan dilihat sebagai suatu sinyal atau tanda-tanda yang menggambarkan 

suatu perusahaan, dan itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi positif dan negatif.  

“Pengumuman stock split dianggap sebagai sinyal yang positif 

karena manajer perusahaan akan menyampaikan prospek masa depan 

perusahaan yang baik kepada publik. Alasan sinyal ini didukung dengan 

kenyataan bahwa perusahaan yang melakukan stock split merupakan 

perusahaan yang mempunyai kinerja baik. Jika pasar bereaksi karena 

informasi stock split yang tidak mempunyai nilai ekonomis tersebut, tetapi 

karena mengetahui prospek perusahaan di masa depan yang disinyalkan 

melalui stock split. Tidak semua perusahaan dapat memberikan sinyal yang 

dianggap valid dan dapat dipercaya oleh pasar. Hanya perusahaan yang 

benar-benar mempunyai kondisi sesuai yang disinyalkan yang akan 

mendapatkan reaksi positif. Perusahaan yang memberikan sinyal tidak valid 

akan mendapatkan dampak yang negatif. Sesuai dengan yang ditemukan 

oleh Copeland, stock split mengandung biaya yang harus ditanggung, jadi 

hanya perusahaan yang mempunyai prospek bagus yang mampu 

menanggung biaya ini dan sebagai akibatnya pasar bereaksi positif 

terhadapnya. Sebaliknya, perusahaan yang tidak mempunya prospek yang 

baik mencoba memberikan sinyal yang tidak valid lewat stock split akan 

tidak mampu menanggung biaya tersebut, sehingga stock split akan 

menurunkan harga sekuritasnya jika pasar cukup canggih untuk 

mengetahuinya”. 

 Signaling Theory adalah teori yang melihat pada tanda-tanda tentang kondisi 

yang menggambarkan suatu perusahaan. Dari pendapat di atas dapat dipahami 

bahwa kebijakan suatu perusahaan melakukan stock split adlah menggambarkan 

tentang kondisi suatu perusahaan yang sehat terutama dari segi keuangan 

perusahaan. Secara logika kita juga tidak mungkin menggap suatu perusahaan 



 

 

 

 

melakukan stock split jika berada dalam kondisi yang tidak sehat atau jatuh (fall 

stock). 

Untuk pemahaman kenaikan harga suatu saham memang tidak bergerak 

dengan sangat cepat tapi akan naik seperti sedang menaiki anak tangga. Begitu juga 

pada saat saham jatuh (fall stock), tidak akan jatuh langsung drastis lurus ke bawah 

seperti air terjun namun akan jatuh secara perlahan kebawah seperti melempar bola 

dari tangga atas ke bawah maka sebelum jatuh kebawah, melompat sedikit ke atas 

dan selanjutnya jatuh ke bawah. 

Gambar 2.3 

Saham yang Naik ke Atas 

 

   

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 

Saham yang Sedang Jatuh ke Bawah 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Garis Saham 
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Berdasarkan Gambar 2.3 dan 2.4 secara lebih tegas, Tryfino dalam Fahmi 

(2012:136), mengatakan bahwa perlu menjadi catatan adalah walaupun dalam tren 

naik tidak ada saham yang harganya terus naik. Saham tersebut akan membentuk 

grafik seperti tangga yang terus mengarah ke atas hingga ke titik/harga resistannya 

tercapai dan membuat titik/harga resistan yang baru. Demikian sebaliknya, jika 

harga saham menunjukan tren menurun maka harganya akan mengarah ke bawah 

yang juga membentuk pola seperti tangga hingga menembus titik/harga supportnya 

dan akan membentuk titik/harga support baru. 

 Adapun bentuk hubungan stock split dan trading range theory adalah dilihat 

dari segi pandangan internal perusahaan yang memotivasi pihak perusahaan untuk 

melakukan pemecahan saham. Ini sebagaimana dikatakan oleh Khomsiyah dan 

Sulistyo dalam Fahmi (2012:137), “Berdasarkan trading range theory tingkat 

kemahalan saham merupakan motivasi perusahaan untuk melakukan pemecahan 

saham”. 

 Salah satu tujuan keputusan stock split bagi pihak manajemen perusahaan 

adalah untuk menampung aspirasi publik agar dimilikinya harga saham yang 

reprensentatif atau terjangkau untuk dimiliki. Bagi publik ketika harga saham 

dianggap terlalu tinggi maka keinginan untuk memiliki saham tersebut menjadi 

sulit, kesulitan tersebut menyebabkan reaksi pasar dalam menanggapi saham 

menjadi berbeda, dalam arti saham tersebut nilai dan kinerja keuangannya baik 

namun tidak memungkinakan untuk menjadi salah satu pemilik saham. 

 

2.5.4 Stock Split dan Kinerja Keuangan 

 Secara umum adalah suatu hubungan yang bisa dilihat antara stock split dan 

kinerja keuangan (financial performance), yaitu sebagai berikut : 

1. Perusahaan yang melakukan stock split umumnya adalah perusahaan yang 

cenderung tidak memiliki masalah dalam bidang kinerja keuangan. 

2. Bagi publik perusahaan yang melakukan stock split dianggap memiliki 

kinerja keuangan yang baik di masa lalunya. Pendapat ini sebagaimana 

dinyatakan oleh Khimsiyah dan Sulistyo dalam Fahmi (2012:137) bahwa, 



 

 

 

 

hal ini berarti bahwa pemecahan saham lebih berkaitan dengan kinerja laba 

masa lalu daripada dengan kinerja laba masa depan”. Pendapat ini ditunjang 

oleh hasil berbagai penelitian. Asquith dkk. dalam Fahmi (2012:137), 

menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan pemecahan saham 

mengalami peningkatan laba yang signifikan untuk empat tahun sebelum 

pemecahan saham dilakukan. 

3. Keberhasilan kinerja masa lalu menunjukkan kualitas manajemen keuangan 

suatu perusahaan telah ditangani dengan baik. Kondisi ini member 

kepercayaan bagi pihak investor, kreditor, dan para pemegang kepentingan 

(stakeholder) lainnya dalam merespons atau menilai kinerja keuangan 

perusahan. Kepercayaan (trust) merupakan modal utama dalam menjalankan 

bisnis tanpa kepercayaan yang tinggi  maka publik menjadi bingung dalam 

menentukan keputusan memiliki atau menjual saham tersebut. Namun di 

sini stock split adalah suatu pembuktian kualitas kerja keras dari pihak 

manajemen perusahaan secara umum dapat dipercaya dan salah satu sisi 

kepercayaan yang akan diterima dalam bentuk imbal hasil. Ini sebagaimana 

dinyatakan oleh Josef dan Brown (1977:1079) menyatakan bahwa imbal 

hasil yang meningkat tersebut diprediksi dan memberikan sinyal tentang 

laba jangka pendek dan jangka panjang. Lebih dalam Khomsiyah dan 

Sulirtyo menyatakan bahwa reaksi pasar terhadap pemecahan saham 

sebenarnya bukan terhadap pemecahan saham (yang tidak memiliki nilai 

ekonomis) itu sendiri, melainkan terhadap prospek perusahaan di masa 

depan (jangka panjang) yang ditunjukkan oleh sinyal tersebut. 

4. Jika stock split sebagai gambaran kinerja keuangan yang baik di masa lalu 

maka artinya hasil rasio keuangan perusahaan dapat disimpulkan juga 

berada dalam koridor yang baik dan layak. Kelayakan (feasible) tersebut 

juga tergambarkan dari analisis yang sederhana bahwa kebijakan melakukan 

stok split juga membawa dampak pada biaya yang harus ditanggung oleh 

perusahaan, yaitu dalam bentuk dicetaknya saham pecahan baru tersebut. 



 

 

 

 

Maka biaya yang harus ditanggung tersebut menunjukkan bahwa 

perusahaan telah benar-benar siap melakukan kebijakan stock split. 

 

2.6 Risiko dan Imbal Hasil (Risk and Return) 

2.6.1  Definisi Risiko (Risk) 

 Risiko atau risk merupakan bagian terpenting dalam investasi. Risiko dapat 

ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan 

terjadi nantinya (future) dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai 

pertimbangan pada saat ini. Risiko memiliki keterkaitan kuat dengan investasi 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Raharjo dalam Fahmi (2012:184), bahwa 

risiko adalah tingkat potensi kerugian yang timbul karena perolehan hasil investasi 

yang diharapkan tidak sesuai dengan harapan. 

 Setiap keputusan investasi memiliki memiliki keterkaitan kuat dengan 

terjadinya risiko karena perangkat keputusan investasi tidak selamanya lengkap dan 

bisa dianggap sempurna, namun terdapat berbagai kelemahan yang tidak teranalisis 

jika keputusan investasi dilakukan. Hal ini dikemukakan oleh Siegel dan Shim 

dalam Fahmi (2012:184) yang menjelaskan pengertian dari analisis risiko yaitu 

proses pengukuran dan analisis risiko disatukan dengan keputusan keuangan dan 

investasi. 

 Sementara, Eiteman, Stonehill dan Moffett dalam Fahmi (2012:184), 

mengatakan bahwa risiko dasar adalah the mismatching of interest rate bases for 

associated assets and liabilities. Dengan demikian, secara umum risiko dapat 

ditangkap sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan 

terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan suatu pertimbangan. 

Menurut Gumanti (2011:50), Risk atau Risiko diartikan sebagai 

kemungkinan mengalami kerugian, yang biasanya diukur dalam kemungkinan 

probability bahwa beberapa hasil akan muncul yang bergerak dalam kisaran sangat 

baik (misalnya, asetnya berlipat ganda) ke sangat buruk (misalnya, asetnya menjadi 

tidak bernilai sama sekali). Risiko juga dapat diartikan sebagai kemungkinan 

terjadinya kerugian yang akan dialami investor atau ketidakpastian atas return yang 



 

 

 

 

akan diterima di masa mendatang. Definisi  lainnya risiko adalah kemungkinan 

melesetnya atau tidak tercapainya hasil perolehan dari apa yang diharapkan oleh 

investor. Risiko sering kali disebut juga sebagai ketidakpastian uncertainty.  

Sedangkan dalam konsepan risiko suatu saham, maka risiko diartikan 

sebagai variabilitas return yang dikaitkan dengan suatu saham. Jika diterapkan 

dalam konteks sekuritas secara umum, maka risiko dapat diartikan sebagai 

kemungkinan melencengnya atau tidak tercapainya harapan diperolehnya return 

tertentu. Menurut Sunariyah (2006:194), ada dua komponen risiko investasi yaitu, 

(1) risiko tidak sistematik (unsystematic risk) dan (2) risiko sistematik (systematic 

risk). Risiko tidak sistematik merupakan risiko yang terkait dengan suatu saham 

tertentu umumnya dapat dihindari (avoidable) atau diperkecil melalui diversivikasi 

(diversifiable), sedangkan risiko sistematik merupakan risiko pasar yang bersifat 

umum dan berlaku bagi semua saham dalam pasar modal yang bersangkutan yang 

mana risiko ini tidak mungkin dapat dihindari oleh pemodal melalui diversifikasi 

sekalipun. 

Menurut Emery dan Finnerty (1996) dalam Gumanti (2011:51),  risiko 

secara definisi memiliki dua dimensi, yaitu (1) ketidakpastian tentang hasil yang 

diperoleh di masa mendatang dan (2) kemungkinan akan diperolehnya kegagalan 

yang tinggi – hasil yang buruk (rugi) yang merupakan hasil yang tidak diinginkan 

atau diharapkan. Dalam ilmu ekonomi definisi risiko harus mengandung unsur 

pengukuran terhadap variabilitas dan pengukuran terhadap kemungkinan hasil yang 

negatif. 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa risiko atau risk 

adalah merupakan sesuatu hal yang di anggap  negatif, dari ketidakpastian di masa 

mendatang yang merupakan kegagalan dan ketidak sesuaian dengan harapan yang 

diinginkan atau merupakan timbal balik atau yang berdampak buruk dan dapat 

merugikan. 

 

 

 



 

 

 

 

2.6.2 Definisi Imbal Hasil (Return) 

 Imbal hasil (return) menurut Fahmi (2012:184), adalah keuntungan yang 

diperoleh oleh perusahaan, individu, dan  institusi dari hasil kebijakan investasi 

yang dilakukannya. Adapun menurut Shook dalam Fahmi (2012:184), imbal jasa 

merupakan laba investasi, baik melalui bunga maupun dividen. Berikut adalah 

beberapa pengertian imbal hasil (return) yang umum dipakai dalam dunia investasi. 

Dari penegtian di atas dapat disimpulkan bahwa imbal hasil (return) adalah 

keuntungan yang diperoleh dalam bentuk bunga maupun dividen. 

1. Imbal hasil atas ekuitas (return on equity) merupakan pendapatan bersih 

dibagi ekuitas pemegang saha. 

2. Imbal hasil atas modal (return of capital) merupakan pembayaran kas yang 

tidak kena pajak kepada pemegang saham yang mewakili imbal hasil modal 

yang diinvestasikan dan bukannya distribusi dividen. Investor mengurangi 

biaya investasi dengan jumlah pembayaran. 

3. Imbal hasil atas investasi (return on investment) merupakan membagi 

pendataan sebelum pajak terhadap investas untuk memperoleh angka yang 

mencerminkan hubungan antara investasi dan laba. 

4. Imbal hasil atas modal investasi (return on invested capital) merupakan 

pendapatan bersih dan pengeluaran bunga perusahaan dibagi total 

kapitalisasi perusahaan. 

5. Imbal hasil atas kekayaan bersih (realized return) merupakan imbal hasil 

yang telah terjadi. 

6. Imbal hasil atas kekayaan bersih (return on net work) merupakan pemegang 

saham dapat menentukan imbal hasilnya dengan membandingkan laba 

bersih setelah pajak dengan kekayaan bersih. 

7. Imbal hasil atas penjualan (return on sales) digunakan untuk menentukan 

efisiensi operasi perusahaan. 

8. Expected return merupakan return yang diharapkan akan diperoleh oleh 

investor di masa mendatang. 



 

 

 

 

9. Imbal hasil total (total return) merupakan imbal jasa keseluruhan dari suatu 

investasi dalam suatu periode yang tertentu. 

10. Imbal hasil realisasi portofolio (portofolio realized return) meupakan rata-

rata tertimbang dari realisasi imbal hasil masing-masing sekuritas tunggal di 

dalam portofolio tersebut. 

11. Portofolio expected return merupakan rata-rata tertimbang dari harapan 

imbal hasil masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio.  

 

2.6.3 Hubungan antara Risiko dan Imbal Hasil 

 Risiko dan imbal hasil (risk dan return) merupakan kondisi yang di alami 

oleh perusahaan, institusi dan individu dalam keputusan investasi yaitu baik 

kerugian ataupun keuntungan dalam suatu periode akuntansi. Dalam dunia investasi 

dikenal adanya hubungan kuat antara risiko dan imbal hasil, yaitu jika risiko tinggi 

maka imbal hasil atau keuntungan juga akan tinggi begitu pula sebaliknya jika 

imbal hasil rendah maka risiko juga akan rendah. Pernyataan ini dapat dilihat pada 

gambar 2.5, gambar 2.6, dan gambar 2.7. 

 Pada gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk hubungan antara 

risiko dan imbal hasil, antara lain :  

1. Bersifat linier atau searah 

2. Semakin tinggi imbalan hasil, semakin tinggi pula risiko. 

3. Semakin besar asset ditempatkan dalam keputusan investasi, semakin besar 

pula risiko yang timbul dari investasi tersebut. 

4. Kondisi hubungan yang bersifat linier ini hanya mungkin terjadi pada pase 

yang bersifat normal, karena pada kondisi pasar yang tidak normal semua 

bisa saja berubah atau tidak seperti yang diharapkan. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gambar 2.5 

Hubungan Risiko dan Imbal Hasil 

Sumber : Fahmi (2012:186) 
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Gambar 2.6 

Hubungan Imbal Hasil dan risiko yang Diharapkan 

Sumber : Fahmi (2012:186) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar 2.6 terlihat bahwa risiko terendah adalah yang paling 

berdekatan dengan RF (Risk free atau bebas risiko), risiko tinggi berada pada posisi 

kontrak future dan ekuitas internasional. Risiko rendah tersebut terjadi karena 

perlindungan untuk mengusahakan risiko yang rendah telah diterapkan dengan 

sangat baik. Semakin besar reserve (cadangan) yang dimiliki oleh sebuah institusi, 

semakin besar pula kemampuan institusi tersebut untuk menjamin bebas risiko 

tersebut. 
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Gambar 2.7 

Hubungan Risiko dan expected Return 

Sumber : Fahmi (2012:187)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar 2.7 hubungan risiko dan expected return dapat dijelaskan 

mengenai posisi government protection, yaitu : 

1. SBI (Sertifikat Bank Indonesia) dianggap oleh banyak investor sebagai 

bebas risiko (risk free). 
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2. Obligasi pemerintah pusat dan obligasi pemerintah daerah adalah dianggap 

memiliki jaminan kuat karena dilindungi oleh pemerintah yang meiliki 

otoritas kuat di tempat tersebut. 

3. Obligasi pemerintah asing merupakan obligasi yang diterbitkan oleh 

pemerintah asing dan dijual di negara lain. 

4. Deposito dan tabungan adalah dijamin oleh pemerintah dalam jumlah 

tertentu yang dimaksud. Penjamin dana nasabah oleh pemerintah ini 

merupakan bukti perhatian pemerintah secara konsisten dalam melindngi 

berbagai kepemilikan dana nasabah yang berada di bank, dan juga member 

sinyal positif ke pasar dalam negeri dan luar negeri bahwa kondisi ekonomi 

dan moneter Indonesia tetap dalam keadaan stabil dan terkendali dengan 

baik. 

Adapun Capital Asset Pricing Model (CAPM) yang menjelaskan hubungan 

antara return (pengembalian atau imbal jasa) dan beta.  CAPM memberi landasan 

bagi banyak investor dalam memahami persoalan risiko yang dikaji dengan 

menggunakan risiko, yaitu suatu model yang telah dipakai dan digunakan dalam 

berbagai penelitian. Pemahaman tentang CAPM pertama kali muncul pada 

pertengahan 1960-an oleh William F. Sharpe, Lintner, dan Mossin. 

Definisi CAPM menurut Sharpe dkk dalam Fahmi (2012:170), CAPM 

merupakan model penetapan harga aset ekuilibrium yang menyatakan bahwa 

ekspestasi imbal hasil atas sekuritas tertentu adalah fungsi linier positif dan 

sensitivitas sekuritas terhadap perubahan return portofolio pasarnya. Berikut adalah 

definisi CAPM yang diberikan beberapa pakar keuangan lain : 

1. “A model based on the proposition that any stock’s required rate of return is 

equal to the risk free of return plus a risk premium, where risk reflect 

diversification” (Weston, Besley, dan Brigham) 

2.  CAPM atau model penentuan harga asset modal adalah hubungan antara 

risiko dan tingkat keuntunan yang diharapkan sebuah perusahaan. Lebih 

jauh , model ini menjelaskan bahwa tingkat keuntungan suatu asset atau 

saham setara dengan tingkat keuntungan bebas risiko ditambah premium 



 

 

 

 

risiko. Risiko premium (premium risk) adalah jumlah di atas tingkat bebas 

risiko yang dicari investor sebelum menaruh uang dalam aset risiko. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa CAPM dilihat dari sudut 

pandang investor dalam melihat berbagai reaksi pasar. Kondisi-kondisi di pasar ini 

selanjutnya mendorong seorang investor untuk berprilaku dalam memutuskan 

berbagai keadaan seperti risiko dan imbal hasil (risk dan return) serta harga 

keseimbangan pada suatu sekuritas. 

 

2.6.4 Risiko Sistematis (Systematic Risk) 

Risiko sistematis (systematic risk) adalah risiko yang tidak bisa 

didiversifikasikan atau dengan kata lain, risiko yang sifatnya memengaruhi secara 

menyeluruh. Sebagaimana dikatakan oleh Eduardus Tandelilin dalam Fahmi 

(2012:190) bahwa systematic risk disebut juga market risk atau risiko umum. Risiko 

sistematis disebut dengan istilah beta, dimana dalam pemodelan capital asset 

pricing model (CAPM) beta merupakan koefisien dari fungsi positif dan linier 

return pasar terhadap return saham, dimana beta ini adalah satu-satunya variabel 

yang diperlukan untuk menjelaskan return. Howton dan Peterson (1998) dalam 

Rachamatika (2006:2).  

Risiko dalam pandangan Jogiyanto (1998) dalam Pertiwi (2006:13) sering 

dihubungkan dengan penyimpangan atau deviasi dari outcome yang diterima 

dengan yang diharapkan. Kemudian secara empiris, Van Horne dan Wachowics, Jr. 

(1992) dalam  Pertiwi (2006:13) mendefinisikan risiko sebagai variabilitas return 

terhadap return yang diharapkan. Suatu investasi akan dapat dinilai efisien jika 

investasi tersebut memberikan tingkat keuntungan terbesar atau tingkat keuntungan 

tertentu 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.  

Dalam teori portofolio terdapat dua kelompok risiko yang tentunya berbeda. 

Pertama adalah risiko yang dapat di-diversifikasikan, yaitu bagian dari risiko 

sekuritas yang dapat dihilangkan atau diperkecil dengan cara membentuk 



 

 

 

 

portofolio, biasanya hanya berhubungan dengan peristiwa mikro (micro event). 

Dalam analisa investasi para analis pasar dapat menyebut risiko ini sebagai risiko 

perusahaan atau risiko spesifik atau juga dikenal sebagai risiko yang tidak 

sistematik (unsystematic risk). Disebut sebagai risiko perusahaan dikarenakan risiko 

terjadi hanya mempengaruhi perusahaan tertentu saja, sehingga tidak 

mempengaruhi semua perusahaan-perusahaan secara umum. Sebagai contoh adalah 

masalah pemogokan karyawan, kebakaran, kebangkrutan, tuntutan oleh pihak lain, 

penelitian yang tidak berhasil dan lain sebagainya. Kedua adalah risiko yang tidak 

dapat di-diversifikasikan, atau bagian dari risiko sekuritas yang tidak dapat 

dihilangkan dengan membentuk portofolio. Istilah lain yang dimiliki oleh risiko 

kedua ini ialah risiko pasar atau risiko umum atau pun juga biasa disebut dengan 

risiko sitematis (systematic risk). Alasan yang menyebabkan risiko tersebut sebagai 

risiko sistematis karena terdapat faktor yang berhubungan dengan indeks pasar, 

risiko ini terjadi di luar aktivitas perusahaan, sebagai salah satu contohnya, jika 

sedang terjadi inflasi di pasar maka semua perusahaan akan merasakan dampaknya. 

Selain inflasi, contoh risiko sitematis lainnya antara lain; resesi, perubahan daya 

beli uang, keadaan harga saham di pasar karena pengaruh dari pengumuman-

pengumuman pendanaan (pengumuman joint venture, pembelian kembali saham, 

pemecahan saham,dan lainnya) dan masih banyak contoh lainnya yang bisa dilihat 

di dunia pasar modal. 

Kemudian untuk mengukur variabel risiko sistematis yang akan diteliti 

menggunakan Beta (β), hal ini dikarenakan Beta diasumsikan sebagai pengukur 

kepekaan saham terhadap perubahan-perubahan pasar yang relevan bagi tiap-tiap 

saham di dalam portofolio. Pengertian Beta menurut Jogiyanto (2003) dalam 

Pertiwi (2006:15) adalah pengukur volatilitas return suatu sekuritas atau portofolio 

terhadap return pasar. Model pengukuran untuk risiko ini dipilih model pasar 

(market model). Model pasar memiliki batasan yang lebih sedikit dibanding dengan 

model indeks tunggal. Dalam model indeks tunggal, kesalahan residu masing-

masing sekuritas tidak berkovari satu dengan yang lainnya. Di model pasar 

diasumsikan sebaliknya bahwa kesalahan residu masing-masing sekuritas dapat 



 

 

 

 

berkorelasi. Dengan kenyataan bahwa sekuritas berkovari atau berkorelasi satu 

dengan yang lainnya membuat model pasar lebih realistis dibanding model indeks 

tunggal. Alasan inilah yang menjadikan model pasar sebagai model pengukur risiko 

sistematis sebagai salah satu variabel dalam penelitian ini. 

Karena menggunakan model pasar maka lebih spesifik Beta yang dipakai 

ialah Beta pasar atau juga dikenal sebagai Beta return pasar. Kelebihan dari Beta ini 

yaitu dapat mengukur respon masing-masing sekuritas terhadap pergerakan pasar. 

Beta dihitung berdasarkan persamaan regresi di bawah ini:  
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Keterangan :  

R
i  

= return saham i  

β
i  

= beta saham i  

R
m  

= market return 

���         =  kesalahan residu untuk setiap persamaan regresi tiap-tiap 

perusahaan ke-I pada bulan ke-t 

.files.wordpress.com/2011/04/24-analisis-dampak-stock-split-terhadap-risiko-

sistematis-dan-abnormal-return.pdf 
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Keterangan : 

β
i   

= beta saham I  


� ,t   = return saham harian sekuritas I pada periode t 

R
m   

= market return 

Gumanti, (2011:145) 
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Keterangan :  

R
m   

= market return 

�����              = nilai tolak ukur pada perode sekarang 

������          = nilai tolak ukur periode sebelumnya 

Fahmi, 2012:173 

���� = 
���
� � x 100 

 

Keterangan :  

����    = Index Harga Saham Gabungan 

���    = Nilai Pasar Baru 

� �    = Nilai Dasar Baru 

 

Sebagian besar resiko pun diekspresikan dalam bentuk probabulistik atau 

dalam bentuk varians (standar deviasi). Varians dan standar deviasi mengukur 

sejauh mana expected return menyimpang dari actual return. Resiko yang 

dinyatakan dalam bentuk varians dirumuskan sebagai berikut: 
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Keterangan : 

+��    = varians return saham i 

, 	���     = average rate of return saham i 

��-                  = actual rate of return saham i 

��-           = probability outcome 

(Suad Husnan, 1998: 53) 



 

 

 

 

2.6.5 Realized Return 

 Realized return  adalah return sesungguhnya yang merupakan return yang 

terjadi pada waktu ke-t yang merupakan selisih harga sekarang relatif terhadap 

harga sebelumnya. Return saham ( 
� ,t )  sesungguhnya diperoleh dari harga 

saham harian sekuritas i pada periode t ( #� ,t )  dikurangi harga saham harian 

sekuritas i pada periode t-1 ( #� ,t-1 )  dibagi harga saham harian sekuritas i pada 

periode t-1 ( #� ,t-1 )  lebih jelasnya dapat diformulasikan sebagai berikut :  

  


� , �  = #� , � −  #� , � − �  
#� , � − �  

 

Keterangan : 

 
� ,t    = return saham harian sekuritas i pada periode t 

 #� , �   = harga saham harian sekuritas i pada periode t 

 #� , � − �  = harga saham harian sekuritas i pada periode t-1 

(Jogiyanto, 2008): 

 

2.6.6 Expected Return 

 Menurut Jogiyanto (2008) dalam Munawarah (2009:22). Expected Return  

merupakan return yang digunakan untuk pengambilan keputusan investasi. 

Expected Return penting jika dibandingkan dengan return historis karena Expected 

Return merupakan return yang diharapkan dari investasi  yang akan dilakukan. 

Dengan kata lain, Expected Return adalah return yang diharapkan investor yang 

akan diperoleh di masa yang akan datang dimana sifatnya belum terjadi. 

Menurut Brown dan Warner (1985) dalam Munawarah (2009:22) ada tiga 

model estimasi expected return sebagai berikut : 

1.  Mean-adjusted Model  

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

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



 

 

 

 

sebelumnya selama periode estimasi (estimation period). Model ini dirumuskan 

sebagai berikut : 

E (R it ) =
 ∑ 
 �,$ ��-1��

2  

 

Keterangan  : 

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

R i, j   = Realized Return sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-j. 

T   = lamanya periode estimasi yaitu dari t1 – t2. 

 

Periode estimasi (estimation period) umumnya merupakan periode sebelum 

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

pengamatan atau jendela peristiwa (window period). 

 

2.  Market Model  

Perhitungan return ekspektasi dengan model pasar (market model) ini 

dilakukan dengan dua tahap, yaitu pertama perhitungan return ekpektasi ke-i 

pada periode estimasi. Kedua menggunakan model ekpektasi dapat dibentuk 

dengan menggunakan teknik regresi OLS (Ordinary Least Square) dengan 

persamaan sebagai berikut : 

 

R i, j  = 3� + �� . �4-+ 5�,- 

  

Keterangan : 

R i, j    = realized return sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-j. 

3�  = intercept untuk sekuritas ke-i. 

��   = koefisien slope yang merupakan beta sekuritas ke-i. 

�4-  = return indeks pasar pada periode estimasi ke-j. 

5�,-  = kesalahan residu sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-j. 

 



 

 

 

 

3. Market-Adjusted Model  

Model disesuaikan-pasar (market-adjusted model) menganggap bahwa 

penduga yang terbaik untuk mengestimasi return suatu sekuritas adalah return 

indeks pasar pada saat tersebut. Dengan memanfaatkan model ini, maka tidak 

diperlukan lagi periode estimasi untuk membentuk model estimasi, karena 

return sekuritas yang diestimasi adalah sama dengan return indeks pasar.  

 

E (� �� ) = �6� 
 

Keterangan : 

E (� �� ) = expected return sekuritas ke-i pada periode 

peristiwa ke-t. 

  �6�  = return sekuritas pada waktu ke -t. 

 

2.6.7  Abnormal Return 

Menurut Jogiyanto (2008) dalam Munawarah (2009:20), abnormal return / 

excess return merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya (realized return) 

terjadi terhadap normal return yang merupakan return yang diharapkan oleh 

investor (expected return). Selisih return akan positif jika return yang didapatkan 

lebih besar dari return yang diharapkan atau return yang dihitung.  Abnormal return 

adalah selisih antara return sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasi. 

Formulasinya adalah, sebagai berikut : 

 

A R
i, t

 = R
i, t 

– E(R
i, t

) 

 

Keterangan :  

A R
i, t

   =  abnormal return sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t. 

R
i, t

 = realized return yang terjadi untuk sekuritas ke-i pada periode 

peristiwa ke-t.   



 

 

 

 

 E(R
i, t

) = expected return sekuritas ke-i untuk periode peristiwa ke-t. 

 (Jogiyanto, 2008) 

 

2.7 Jurnal-Jurnal (Penelitian Terdahulu) 

  Pemecahan saham (Stock Split) merupakan fenomena yang sangat menarik, 

beberapa emiten yang mendukung stock split berpendapat bahwa dengan harga 

saham yang lebih rendah maka akan meningkatkan kemampuan investor kecil 

untuk berinvestasi sehingga akan berdampak pada pasar yang lebih likuid dan harga 

saham akan berfluktuatif sehingga memungkinkan investor mendapat keuntungan. 

Sedangkan emiten yang menentang stock split berpendapat bahwa tingkat harga 

saham setelah stock split belum cukup menjamin keberhasilan perusahaan karena 

terdapat ketidakpastian risk dan return yang akan dihadapi. 

 Penelitian Brennan dan Copeland (1988:84) dalam Jurnalnya “Stock Split, Stock 

Prices, and Transaction Costs”, dengan mengambil sampel  967 split periode 1967-

1976, ditemukan bahwa adanya systematic risk yang lebih besar di hari 

pengumuman stock split dan ex-date dari pada hari-hari di sekitar pengumuman 

stock split (the surrounding days). Diyakini juga bahwa systematic risk di hari ex-

date cenderung mengalami peningkatan yang permanen.  Penelitian Fatmawati dan 

Asri (1999) dalam Wijanarko (2012:21), dengan mengambil sampel 30 perusahaan 

yang melakukan pemecahan saham periode juli 1995 –juni 1997, melihat pengaruh 

pemecahan saham terhadap likuiditas saham yang diukur dengan besarnya bid ask 

spread.  Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa setelah pemecahan saham terjadi 

penurunan volume perdagangan saham. Secara  keseluruhan pemecahan saham 

berpengaruh terhadap tingkat harga saham, volume perdagangan saham dan 

persentase spread. Adanya perbedaan spread antara sebelum dan sesudah 

pemecahan saham dipengaruhi secara signifikan oleh variabel harga saham, volume 

perdagangan dan varians saham.menunjukkan bahwa terdapat penurunan terhadap 

volume perdagangan saham dan return saham ketika dilakukan stock split. 

Penelitian Sutrisno (2000) dalam Wijanarko (2012:21), menganalisis tentang 

pengaruh pemecahan saham terhadap likuiditas saham diukur dengan besarnya bid 



 

 

 

 

ask spread di BEJ pada periode Juli 1995 – Juli 1997, diperoleh bahwa terdapat 

peningkatan volume perdagangan saham tetapi tidak terdapat perbedaan abnormal 

return. Sehingga pemecahan saham berpengaruh signifikan terhadap volume 

perdagangan saham tapi tidak berpengaruh pada return saham. Penelitian Ali Sadiki 

(2011) dalam Wijanarko (2012:22), meneliti pengaruh pemecahan saham terhadap 

likuiditas saham dan return saham pada 20 perusahaan yang terdaftar di BEI 

periode 2007 – 2010, dengan hasil bahwa tidak ada perbedaan volume perdagangan 

saham dan return saham sebelum  maupun sesudah pemecahan saham. Penelitian 

oleh Bishara (1998) dalam Munawarah (2009:5), melakukan penelitian tentang 

pemecahan saham dan return di pasar saham Canada dengan menggunakan 

pendekatan abnormal return. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

pemecahan saham tidak berpengaruh terhadap abnormal return. Penelitian Pertiwi 

(2006) tentang analisis dampak stock split terhadap risiko sistematis dan abnormal 

return dengan data 23 perusahaan tahun 2003-2004, diperoleh bahwa tidak ada 

perbedaan tingkat systematic risk baik sebelum maupun sesudah stock split dan 

tidak ada perbedaan antara abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman 

stock split. Penelitian Milla (2010) tentang analisis pengaruh pemecahan saham atau 

stock split terhadap volume perdagangan saham dan abnormal return dengan data 

23 perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2007-2009, diperoleh hasil bahwa tidak 

ada pengaruh yang signifikan rata-rata volume perdagangan sebelum dan sesudah 

pemecahan saham, dan tidak ada pengaruh yang signifikan rata-rata abnormal 

return sebelum dan sesudah stock split. 

  Dari beberapa hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa stock split  

memberikan pengaruh pada volume perdagangan tapi tidak berpengaruh pada 

abnormal return dan systematic risk. Hal ini dilihat dari tidak adanya perbedaaan 

pada abnormal return maupun systematic risk sebelum dan sesudah stock split 

 

 

 


