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BAB 1 
 
 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 
 

Bagi pengguna informasi keuangan adalah aspek fundamental, dikarenakan 

kondisi dan keadaan suatu perusahaan digambarkan dalam sebuah informasi 

keuangan (Mukfidah dan Paramita, 2016:97). Bagi perekonomian di Indonesia, pasar 

modal merupakan wadah yang krusial. Pasar modal dijadikan salah satu metode untuk 

emiten guna penuhi kebutuhan pendanaan jangka panjang yang bersumber dari luar 

perusahaan. Melalui pasar modal, investor dapat melakukan penginvestasian modal 

mereka kepada perusahaan guna mendapatkan laba yang diharapkan. Melaui pasar 

modal pula, informasi didapatkan sebagai landasan pertimbangan dalam melakukan 

investasi (Rofiah, et. al. 2020:390). Seorang investor memiliki kesempatan untuk 

melakukan pemilihan dan pengambilan keputusan terhadap akan ditanamkan di 

perusahaan manakah modal yang dimilikinya. Oleh karena itu, perusahaan dengan 

kinerja baik akan menarik investor untuk melakukan penanaman modalnya. 

Melalui pasar modal perolehan penjelasan disediakan di umum dan atau secara 

privat. Permintaan saham dipengaruhi salah satu faktornya yaitu tingkat harga saham. 

Kenaikan harga saham akan berdampak pada penurunan permintaan dan penurunan 

harga saham akan berdampak pada kenaikan permintaan. Maka dari itu, perusahaan 

memecah sahamnya atau stock split guna menjaga saham mereka dalam rentang 

perdagangan yang sesuai (Mukhfidah dan Paramita, 2016:978). 
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Menurut Jogiyanto, pemecahan satu lembar saham menjadi n saham disebut 

pemecahan saham (sidqi dan Prabawani. 2017:45). Pengumuman stock split adalah 

menurunnya nilai saham yang berubah jadi n lembar saham. Secara umum, 

perusahaan memecah saham mereka guna menjaga agar tidak terlalu tinggi dan untuk 

meningkatkan likuiditas perdagangan. (Mukhfidah dan paramita, 2016:99). 

Pemecahan harga saham masih menjadi fenomena yang unik di dunia ekonomi. Hal 

tersebut tidak akan mempengaruhi nilai saham bagi pemenang saham, namun 

perusahaan tetap mengumumkan keputusan stock split atas dasar beberapa alasan. 

Pertama, pemecahan saham menunjukkan bahwa arus kas akan menjadi lebih kuat 

pada kurun waktu mendatang dan meningkatkan nilai perusahaan. Kedua, pemecahan 

saham memungkinkan perusahaan untuk menahan saham mereka sesuai kesepakatan 

mengenai batas harga. 

Fenomena pemecahan saham oleh perusahaan bukanlah hal baru, namun 

sudah terjadi di pasar modal sejak lama. Hal tersebut dilakukan perusahaan demi 

mempertahankan rentang perdagangan yang optimal guna menarik pemodal yang 

lebih banyak, pemodal skala kecil. Menurut data pada kurun waktu 2017 hingga 2020 

termuat 37 emiten yang melakukan stock split yang terekam di (BEI), seperti berikut 

ini : 

Tabel 1.1 

Emiten yang telah melakukan 

Pemecahan Saham pada Tahun 2017-2020 

No Tanggal 
Kode 

Emiten 

Jumlah Aksi 

Korporasi 
Jumlah Total 

1 17-Nov-20 DIGI 1.300.000.000 1.625.000.000 

2 14-Sep-20 SIDO 15.000.000.000 30.000.000.000 

3 03 Ags 2020 BELL 5.800.000.000 7.250.000.000 

4 12-Feb-20 FAST 1.995.138.579 3.990.277.158 

5 02-Jan-20 UNVR 30.520.000.000 38.150.000.000 

6 14-Nov-19 TBIG 18.125.599.556 22.656.999.445 

7 05-Nov-19 ANDI 7.480.000.000 9.350.000.000 
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8 16 Ags 2019 JSKY 1.016.270.000 2.032.540.000 

9 18-Jul-19 TMAS 4.564.120.000 5.705.150.000 

10 04-Jul-19 PTSN 3.542.896.000 5.314.344.000 

11 25-Jun-19 TAMU 33.750.000.000 37.500.000.000 

12 11-Jun-19 CARS 13.500.000.000 15.000.000.000 

13 31 Mei 2019 TOBA 6.037.473.000 8.049.964.000 

14 24 Mei 2019 LPIN 318.750.000 425.000.000 

15 04-Apr-19 ZINC 20.200.000.000 25.250.000.000 

16 11-Feb-19 MARK 3.040.000.248 3.800.000.310 

17 28 Ags 2018 MFIN 1.325.000.000 2.650.000.000 

18 01 Ags 2018 BUVA 3.405.634.600 6.811.269.200 

19 17-Jul-18 MARI 4.727.379.600 5.252.644.000 

20 13-Jul-18 GEMA 1.280.000.000 1.600.000.000 

21 09-Jul-18 TOPS 26.664.000.000 33.330.000.000 

22 04-Jul-18 MINA 5.250.000.000 6.562.500.000 

23 28-Jun-18 TOWR 40.811.700.000 51.014.625.000 

24 25-Jun-18 BLTZ 273.354.771 546.709.542 

25 04-Jun-18 MAPI 14.940.000.000 16.600.000.000 

26 14 Des 2017 PTBA 9.216.527.396 11.520.659.245 

27 23 Okt 2017 INAI 316.800.000 633.600.000 

28 13-Sep-17 BMRI 23.099.999.999 46.199.999.998 

29 15 Ags 2017 BTEK 40.492.809.329 46.277.496.376 

30 10 Ags 2017 ULTJ 8.665.146.000 11.553.528.000 

31 04 Ags 2017 SMDR 3.111.364.000 3.275.120.000 

32 03-Jul-17 VOKS 3.324.482.076 4.155.602.595 

33 16-Jun-17 MDIA 35.293.984.560 39.215.538.400 

34 14-Jun-17 INTD 473.462.400 591.828.000 

35 05-Jun-17 BFIN 14.370.404.058 15.967.115.620 

36 19 Mei 2017 IIKP 29.952.000.000 33.280.000.000 

37 27-Mar-17 KKGI 4.000.000.000 5.000.000.000 

Sumber : www.idx.co.id data diolah, tahun 2O21 
 

 

Pada tahun 2017, telah terjadi stock split sebanyak 12 perusahaan atau emiten, 

Tahun 2018 teradapat 9 emiten, lalu pada 2019 sampai 2020 ada 16 perusahaan. Stock 

split dengan jenis split up dilakukan oleh mayoritas perusahaan. Jenis ini merupakan 

stock split dengan melakukan peambahan lembar saham yang beredar dan melakukan 

penurunan nilai harga saham (Makhfidah dan Paramita, 2016:98). Menjaga agar harga 

saham tidak menjadi terlalu tinggi merupakan alasan utama perusahaan tersebut 

http://www.idx.com/
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memecah sahamnya.hal tersebut menyebabkan peningkatan likuiditas perdagangan 

harga yang cenderung rendah (Ridlo, 2021:5). 

Pelaksanaan stock split dilaksanakan untuk harga saham yang selaras dengan 

pasar untuk menarik lebih banyak investor dan mengumpulkan lebih banyak dana 

bagi perusahaan. Keuntungan dari split tersebut tercermin implisit dalam laporan 

perusahaan, terutama dampak dari sinyal split di pasar saham. Jika berdampak positif, 

maka saham akan lebih diminati oleh investor, maka menyebabkan harga saham 

meningkat dan akibatnya, keuntungan lebih besar bagi pemegang saham akan 

terwujud; Namun jika sinyal split memiliki pengaruh negatif, maka akan terjadi 

penurunan harga saham. (Sidqi dan Prabawani, 2017:46). Kebijakan melakukan stock 

split menyebabkan perubahan harga saham pada perusahaan ditunjukkan pada tabel 

1.2 beriku ini: 

 

Tabel 1.2 

Data Nilai Saham untuk perusahaan yang 

melakukan Stock Split Tahun 2021 
 

 

No 

 

Emiten 

Tanggal 

aksi 

stock 

split 

 
Nama 

perusahaan 

Harga per Lembar 

Saham 
 

Selisih 
Sebelum 

stock split 

Sesudah 

stock split 

1 HOKI 
18-Feb- 
21 

Buyung Poetra 

Sembada Tbk. 
325 302 -23 

 

2 

 

ERAA 

31-Mar- 

21 

Erajaya 

Swasembada 

Tbk. 

 

522 

 

505 

 

-17 

 

3 

 

SRTG 

18 Mei 

2021 

Saratoga 

Investama 
Sedaya Tbk. 

 

1120 

 

1.100 

 

-20 

 

4 

 

GOOD 

09-Jul-21 Garudafood 

Putra Putri Jaya 

Tbk. 

 

402 

 

390 

 

-12 

5 HEAL 
30-Jul-21 Medikaloka 

Hermina Tbk. 
1170 1.170 0 

 

6 

 

DIVA 

02-Sep- 

21 

Distribusi 

Voucher 

Nusantara Tbk. 

 

2360 

 

2.250 

 

-110 

7 BBCA 
13 Okt 
2021 

Bank Central 

Asia Tbk. 
7320 7.525 205 
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AMOR 

08 Des 

2021 

Ashmore Asset 

Management 

Indonesia Tbk. 

 

1975 

 

1.895 

 

-80 

* harga saham sudah disesuaikan dengan split factor 

Sumber: www.idx.co.id data diolah tahun 2021 
 

Pada 2 September 2021, PT. Distribusi Voucher Nusantara Tbk. (DIVA) 

melakukan stock split dengan rasio 1:2. Dengan demikian pemecahan nilai saham 

yang semula Rp. 100 berubah menjadi Rp. 50 per saham. Sebelum stock split, saham 

DIVA berada di angka Rp. 2360;- per lembar saham. Namun, setelah stock split, 

saham DIVA mengalami penurunan harga saham sebesar Rp. 110;- yakni pada posisi 

Rp. 2.250 per lembar saham. Harga saham juga menurun pada lima emiten lain yang 

melakukan kebijakan stock split. Walaupun demikian, hal berbeda terjadi pada PT 

Bank Central Asia (BBCA) Tbk. Pada 13 Oktober 2021 dilaksanakan stock split 

sejumlah rasio 1:5, dimana nominal saham BBCA terjadi perubahan dimana 

sebelumnya adalah perlembar saham dengan harga Rp 62,5 dan setelahnya Rp 12,5 

per saham. Setelah stock split, terjadi kenaikan harga saham perusahaan sebesar 

2,80%,dari Rp.7.320 per saham menjadi Rp.7.525 per saham. Sementara itu, harga 

saham pada PT. Medikaloka Hermina Tbk. Tidak mengalami perubahan harga saham 

setelah melakukan kebijakan stock split. Perbedaan fenomena stock split diatas 

mengindikasiakan terdapat respon berbeda pada kinerja nilai saham perusahaan. 

Stock split dilakukan oleh para emiten karena yakin ada peningkatan volume 

perdagangan setelah dilaksanakan. Volume perdagangan saham juga dipengaruhi oleh 

adanya pemecahan saham, hal ini juga berpengaruh dengan meningkatnya jumlah 

pemegang saham yang melakukan stock split tersebut. (Indrayani , et. al. 2020:100). 

Hal ini dikarenakan penawaran harga saham rendah menimbulkan adanya minat 

investor dan berakibat pada naiknya volume perdagangan saham, menunjukkan 

bahwa lembarsaham tersebut aktif di tradingkan. Dengan melakukan perbandingan 

http://www.idx.com/
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antar total saham yang ditransaksikan, dengan jumlah saham yang beredar selama 

periode tertentu dapat menilai reaksi pemecahan saham terhadap volume perdagangan 

saham, metode tersebut dikenal sebagai trading volume activity (TVA). Semakin 

meningkatnya TVA mengindikasikan bahwa adanya minat masyarakat akan saham 

tersebut sehingga naik turunnya harga suatu saham akan terdampak (Indriyani, et. al. 

2020:101). 

Peningkatan likuiditas dapat terjadi dari peningkatan kepemilikan saham dan 

jumlah transaksi setelah pemecahan saham. Karena penurunan harga, jumlah 

pemegang saham bertambah setelah saham dipecah. Semakin besar votalitas harga 

saham, investor semakin tertarik untuk menambah jumlah sahamnya. Hal ini 

menandakan bahwa likuiditas telah meningkat sebagai akibat dari peningkatan jumlah 

investor yang membeli dan menjual. Aktivitas perdagangan di bursa dalam jumlah 

yang sangat besar akan dipandang sebagai petunjuk bahwa pasar akan membaik. 

(Indrayani,et. al. 2020:101). Ada beberapa fenomenan yang ditunjukkan bahwa terjadi 

perubahan TVA, setelah terajdi pemecahan saham pada perusahaan, hal ini tampak 

pada tabel 1.3: 

Tabel 1.3 

Data Trading Volume Activity (TVA) 

Perusahaan yang melakukan Stock Split Tahun 2021 
 

 
No 

 
Emiten 

 

Tanggal 

aksi stock 
split 

 

Nama 

perusahaan 

Trading volume 

activity 
 

Selisih 
Sebelum 
stock split 

Sesudah 
stock split 

1 HOKI 18-Feb-21 
Buyung Poetra 

Sembada Tbk. 

 
0,077877 

 
0,073143 

 
-0,004734 

 

2 

 

ERAA 

 

31-Mar-21 

Erajaya 

Swasembada 

Tbk. 

 
 

0,017364 

 
 

0,012439 

 
 

-0,004925 

 

3 

 

SRTG 
18 Mei 

2021 

Saratoga 

Investama 

Sedaya Tbk. 

 
 

0,000492 

 
 

0,000649 

 
 

0,000157 

4 GOOD 09-Jul-21 
Garudafood 

Putra Putri Jaya 

 

0,000542 
 

0,000603 
 

0,000061 
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   Tbk.    

5 HEAL 30-Jul-21 
Medikaloka 

Hermina Tbk. 

 

0,000380 
 

0,000315 
 

-0,000064 

 

6 

 

DIVA 

 

02-Sep-21 

Distribusi 

Voucher 

Nusantara Tbk. 

 
 

0,001041 

 
 

0,000577 

 
 

-0,000465 

7 BBCA 
13 Okt 
2021 

Bank Central 

Asia Tbk. 

 
0,000746 

 
0,001728 

 
0,000982 

 

8 

 

AMOR 
08 Des 

2021 

Ashmore Asset 

Management 

Indonesia Tbk. 

 
 

0,000890 

 
 

0,000365 

 
 

-0,000526 

Sumber: www.idx.co.id data diolah, tahun 2021 
 

 

Pada Tabel 1.3 diketahui volume perdagangan saham pada PT. Buyung Poetra 

Sembada Tbk. (HOKI) sebelum dilakukan stock split pada 17 Februar 2021 adalah 

sebesar 0,077877, dan sesudah dilakukannya stock split pada 18 Februari 2021 

dengan nilai 0,073143. Artinya setelah adanya stock split, volume perdagangan saham 

mengalami penurunan sebesar 0,004734. Penurunan TVA setelah dilakukan stock 

split juga terjadi pada emiten ERAA, HEAL, DIVA dan AMOR dengan penurunan 

sebesar 0,004925, 0,000064, 0,000465 dan 0,000526. Terdapat beberapa factor yang 

mempengaruhi reaksi positif dari volume perdagangan saham, antara lain kurangnya 

reaksi positif publik dari volume perdagangan saham, saham tidak memiliki 

fundamental yang kuat atau keadaan pasar yang sedang bearish, atau ekonomi 

Indonesia dalam kondisi buruk (Indrayani, et. al. 2020:101. Sementara itu, fenomena 

lain menunjukkan bahwa volume perdagangan mengalami kenaikan setelah dilakukan 

pemecahan saham. Pada emiten PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. (GOOD), 

sebelum melakukan stock split nilai volume perdagangan saham adalah 0,000542, dan 

naik sebanyak 0,000061 menjadi 0,00060275 pada 9 Juli 2021. Emiten SRTG dan 

BBCA juga mengalami peningkatan volume perdagangan setelah melakukan stock 

split dengan nilai kenaikan sebesar 0,000157 dan 0,000982. 

http://www.idx.com/
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Beberapa penelitian sebelumnya berkaitan dengan dampak stock split terhadap 

kinerja saham memberikan hasil yang beragam. Hasil penelitian Sidqi dan Prabawani 

(2017) menunjukkan bahwa terdapat suatu perbedaan signifikan dari harga saham 

serta volume perdagangan saham pada saat sebelum dan sesudah melakukan stock 

split. Penelitian Saputra (2017) menunjukkan sebuah hasil berupa adanya perbedaan 

harga saham saat sebelum dan sesudah stock split. Adapun hasil penelitian Indrayani, 

et. al. (2020) menunjukkan bahwa pengujian hipotesis telah dilakukan, dan hasilnya 

menunjukkan bahwa pada periode 2014-2016 terdapat perbedaan volume 

perdagangan saham perusahaan yang terafiliasi di BEI sebelum dan sesudah 

dilaksanakan stock split. 

Berbeda dengan penelitian diatas, penelitian oleh Afit Triono dan Aty 

Herawati (2018) menyatakan bahwa pemecahan saham tidak berpengaruh signifikan 

terhadap volume perdagangan saham, sedangkan pemecahan saham berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham. Hasil penelitian tersebut senada dengan penelitian 

Rofi'ah, et. al. (2019) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara volume perdagangan saham perusahaan sebelum dan sesudah 

melakukan stock split. 

Adapun hasil penelitian Prasetyo, et. al. (2016) menemukan bahwa tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan terhadap harga saham sebelum dan sesudah 

melakukan stock split. Hasil penelitian tersebut senada dengan penelitian Harahap dan 

Nasution (2020) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaaan yang signifikan 

antara rata-rata harga saham sesudah dan sebelum kebijakan stock split. 

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian-penelitian sebelumnya menjadikan 

penelitian ini menjadi penting untuk memberikan kontribusi atas Inkonsistensi hasil 

yang terjadi, dan untuk perolehan bukti empiris terkait dampak dari stock split pada 
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harga dan volume perdagangan saham. Penelitian ini mengambil data dari perusahaan 

yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2017 hingga tahun 

2020. Pemilihan ini didasarkan pada argumentasi bahwa BEI merupakan bursa efek 

paling besar di Indonesia serta cukup mampu mewakili profil perusahaan yang 

terdapat di Indonesia. Merujuk pada beragam penelitian yang telah dilaksanakan, 

peelitian ini dilaksanakan untuk kepentingan pengujian dampak stock split terhadap 

harga serta volume perdagangan saham yang difokuskan pada perubahaan harga 

saham relatif dan TVA sebelum dan sesudah pengumuman pemecahan saham. 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas maka peneliti melaksakan 

sebuah penelitian berjudul “Analisis Harga Saham dan Volume Perdagangan 

Saham Sebelum dan Sesudah Stock Split (Perusahaan yang Terdaftar di BEI 

TAHUN 2017-2020)”. 

1.2 Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1.2.1 Variabel bebas penelitian ini adalah Stock Split (X). 

 

1.2.2 Variabel terikat adalah harga saham (Y₁), dan volume perdagangan saham (Y₂). 

 

1.2.3 Obyek penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar di BEI 

tahun 2017 hingga 2020. 

1.3 Perumusan Masalah 

 

Bersumber pada latar belakang yang telah dipaparkan dan penyertaan penelitian 

sebelumnya, kemudian dapat ditentukan masalah yaitu: 1) walaupun secara teoritis stock 

split hanya menambah peredaran jumlah saham dan tidak menaikkan nilai perusahaan 

atau tidak menambah nilai kesejahteraan investor, namun banyak perusahaan (37 emiten) 

yang terdaftar di BEI yang melakukan stock split dalam kurun waktu tahun 2017-2020. 2) 

Beberapa fenomena yang terjadi pada tahun 2021 di bursa menunjukkan bahwa ada reaksi 
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pasar terhadap pengumuman stock split yang berdampak pada kinerja saham. 3) Aktivitas 

stock plit pada beberapa perusahaan memiliki dampak yang berbeda terhadap volume 

perdagangan saham, ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak negatif. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan pertanyaan penelitian antara lain: 

1.3.1 Apakah terjadi perbedaan harga saham pada perusahaan sebelum dan sesudah 

melakukan stock split di perusahaan yang tercatat di BEI tahun 2017-2020 ? 

1.3.2 Apakah terjadi perbedaan pada volume perdagangan saham perusahaan sebelum 

dan sesudah melakukan stock split di perusahaan yang tercatat di BEI tahun 2017- 

2020 ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah antara lain: 

 

1.4.1 Menganalisis perbedaan harga saham sebelum dan sesudah pengumuman stock 

split pada emiten yang tercatat di BEI periode tahun 2017 sampai 2020. 

1.4.2 Menganalisis perbedaan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah 

 

stock split pada emiten yang tercatat di BEI periode tahun 2017 sampai 2020. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

Dengan diperolehnya informasi setelah penelitian dilakukan, peneliti berharap 

adanya manfaat yang dirasakan oleh berbagai pihak antara lain: 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai tambahan ilmu 

pengetahuan dan referensi di bidang keilmuan manajemen keuangan, khususnya 

untuk penelitian selanjutnya tentang stock split dan kinerja saham. 
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1.5.2 Manfaat Praktis 

 

Penelitian ini dilaksanakan untuk kepentingan pemberian informasi dan 

wawasan tenatang pengaruh stock split terhadap harga saham dan volume 

perdagangan saham. Data yang terkumpul dimaksudkan untuk menjadi salah satu 

sumber referensi dalam menentukan pilihan pengambilan keputusan keuangan, dan 

pengumuman saham sebagai bagian dari pembagian saham akan berdampak pada 

harga dan jumlah transaksi saham di pasar modal. Memberikan bukti empiris tentang 

pengumuman saham kepada calon investor sebagai bagian penting dari keputusan 

investasi pasar modal.



 

 

 


