PENGARUH STOCK SPLIT TERHADAP PERGERAKAN HARGA
SAHAM DI PASAR SAHAM SYARIAH INDONESIA
(Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks Saham Syariah
Indonesia Pada tahun 2018)

Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh
Miftahul Jannah
NPM : 1551020057
Program Studi : Perbankan Syariah

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020 M

ABSTRAK
Stock split merupakan corporate action yang jarang dilakukan oleh
perusahaan dan hanya dilakukan oleh perusahaan yang memilki kinerja yang
memang benar-benar sangat baik saja. Tujuan penelitin ini untuk mengetahui
apakah peristiwa stock split (sebelum dan sesudah) berpengaruh terhadap
pergerakan harga saham yang ada di Indeks Saham Syariah Indonesia pada tahun
2018 dan untuk mengetahui bagaimana pergerakan harga saham akibat stock
split di Indeks Saham Syariah Indonesia pada tahun 2018 menurut perspektif
Signaling Theory dan Trading Range Theory. Ada pengaruh yang diberikan stock
split terhadap pergerakan harga saham, hal ini terlihat pada abnormal return, ada
yang berpengaruh negative dan berpengaruh positive. Pengaruh inilah yang
membuat peneliti tertarik untuk meneliti stock split khususnya di Indonesia dan di
pasar saham syariah Indonesia. Jangka waktu yang digunakan dalam penelitian
ini adalah 60 hari, yaitu 30 hari sebelum peristiwa stock split , dan 30 hari
sesudah peristiwa stock split. Data yang digunakan yaitu menggunakan data
sekunder, yaitu berupa data laporan perusahaan yang melakukan corporate action
yang diperoleh melalui website www.idx.co.id dan www.finance.yahoo.com.
Adapun data yang diperoleh adalah harga saham perharinya dilihat dari close
price dari setiap perusahan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia
(ISSI) yang melakukan stock split. Variabel independen pada penelitian ini adalah
stock split sedangkan variabel dependennya adalah harga saham. Populasi dalam
penelitian ini sebanyak 10 perusahaan, sedangkan sampel dalam penelitian ini
setelah dilakukan metode purposive sampling menjadi 7 perusahaan. Metode
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis abnormal return
dan uji hipotesis (uji paired samples t-test), pengolahan data dalam penelitian ini
menggunakan Program SPSS 18. Hasil pengujian dilakukan di 7 perusahaan
terdapat pengaruh stock split (sebelum dan sesudah) terhadap pergerakan harga
saham di Indeks Saham Syariah Indonesia pada tahun 2018. Hal ini terlihat dari
hasil analisis selama periode pengamatan yang menunjukan nilai signifikansi
0,039 dan lebih kecil dari α= 0,05 yang berarti ada pergerakan harga saham
selama 30 hari sebelum melakukan stock split dan 30 hari sesudah melakukan
stock split, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh stock split terhadap
pergerakan harga saham di pasar saham syariah Indonesia memiliki pengaruh
yang signifikan. Dalam perspektif Signaling Theory dan Trading Range Theory
dari 7 perusahaan yang melakukan stock split, hasil penelitian menunjukkan
terdapat pergerakan harga saham sebelum dan sesudah stock split. Dan 5
perusahaan mengalami likuiditas yang baik, sedangkan 2 perusahaan mengalami
likuiditas namun tidak begitu fluktuatif. Hal ini tetap menunjukan bahwa
peristiwa stock split konsisten dengan Signaling Theory dan trading range theory.
Kata kunci : Indeks saham syariah Indonesia, stock split, signaling theory, trading
range theory, abnormal return, harga saham
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MOTTO

ْىا
اوانِتَ ۡأ ُكهُ ا
ما َوتُ ۡدنُىاْابِهَآاإِنَىاٱ ۡن ُح َّك ِا
لاتَ ۡأ ُكهُ ٓىاْاأَيۡ َٰ َىنَ ُكىابَ ۡيَُ ُكىاابِٱ ۡن َٰبَ ِط ِا
َو َ ا
٨١١ىٌا
فَ ِر ٗيقاا ِّي ٍۡاأَيۡ َٰ َى ِلاٱنَُّ ِا
َ ًُ َاساابِٱ ۡ ِۡل ۡث ِاىا َوأََتُىۡ اتَ ۡعه
Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain
diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal
kamu mengetahui. ( Al-Baqarah : 188 )
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Untuk memudahkan dan mencegah adanya kesalah pahaman terhadap
pemaknaan judul maka diperlukan adanya uraian terhadap arti dari kata
yang dimaksudkan dalam penulisan skripsi. Dengan adanya uraian tersebut
diharapkan tidak terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dan
juga diharapkan akan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang
dimaksud. Adapun judul skripsi ini adalah “Pengaruh Stock Split Terhadap
Pergerakan Harga Saham di Pasar Saham Syariah Indonesia (Studi Kasus
Pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah di Tahun 2018)”.
Istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:
1. Pengaruh
Pengaruh adalah istilah penelitian tersebut dengan akibat asosiatif
yaitu, suatu penelitian yang mencari atau peraturan nilai antara suatu
variabel dengan variabel yang lain.1
2.

Stock Split
Stock split adalah peningkatan jumlah saham dalam sebuah
perusahaan yang tidak mempengaruhi permodalan dari perusahaan
tersebut. Stock split dilakukan saat harga saham dinilai tinggi. Sehingga

1

Sugiono. Penelitian Administratif ( Bandung : Alfa Beta, 2001 ), h. 7

2

ketika nilai saham dianggap tinggi dengan adanya stock split saham jadi
mudah untuk dimiliki oleh investor.2
3. Pergerakan
Pergerakan adalah perihal atau keadaan bergerak.3 Keadaan
bergerak ini dimaksudkan perubahan yang terjadi karena adanya reaksi
pasar yang menggambarkan perubahan dari pergerakan pasar saham.
4. Harga Saham
Harga saham adalah nilai suatu perusahaan yang nilai investasinya
di tetapkan oleh suatu perusahaan. Ketika pertama kali saham dicatatkan
di bursa efek pada pagi hari sebelum perdagangan di bursa di mulai
saham tersebut sudah mempunyai harga,yaitu harga perdana. pada
umumnya harga perdana tercantum dalam prospectus sebagai harga
tetap yang harus di bayar oleh investor tanpa di tambah biaya transaksi. 4
5. Pasar Saham Syariah
Saham yang berada di pasar saham syariah merupakan salah satu
bentuk dari saham biasa namun memiliki karakteristik khusus berupa
kontrol ketat dalam hal kehalalan ruang lingkup kegiatan usaha.5
6. Saham Syariah
Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti
kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang
2

Christoper Pass dan bryan lowes, Kamus Lengkap Ekonomi, (Jakarta : Erlangga, 1994),

h. 626
3

Departemen Pendidikan Nasional…,h. 1347
I Made Sudana, Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktik. (Jakarta :
Erlangga,2015), h. 107.
5
Indah Yuliana, Investasi Produk Keuangan Syariah, ( Malang : UIN-MALIKI PRESS,
2010), h. 71
4

3

kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan
prinsip syariah.6
7. Indeks Saham Syariah Indonesia
Sejak 12 Mei 2011, BEI mempunyai dua indeks harga saham
syariah, yaitu Jakarta Islamic Index (JII) dan Indeks Saham Syariah
Indeonesia (ISSI.JK).7 ISSI.JK merupakan indeks saham yang
mencerminkan keseluruhan saham syariah yang tercatat di BEI.
Konstituen ISSI.JK adalah keseluruhan saham syariah tercatat di BEI
dan terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES).8
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa
maksud dari judul skripsi ini adalah suatu kajian yang menjabarkan
tentang pengaruh yang akan timbul dari terjadinya stock split terhadap
perubahan harga saham dan pergerakan jual beli suatu efek yang
dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Pasar Saham
Syariah Indonesia atau Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada
tahun 2018.

6

Fatwa DSN No.40/DSN-MUI/X/2003, “Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan
Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal”.
7
Saham Syariah,”Indonesia Sharia Stock Indeks (ISSI.JK)” (O n - l i n e), tersedia di:
http://www.idx.co.id/id-id/beranda/produkdanlayanan/pasarsyariah/indekssahamsyariah.aspx (26
Agustus 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
8
“Fatwa dan Landasan Hukum Pasar Modal Syariah Indonesia” (O n - l i n e). Tersedia
di:
http://www.idx.co.id/id-id/beranda/produkdanlayanan/pasarsyariah/fatwadanlandasanhukum.aspx
(26 Agustus 2019) , dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
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B. Alasan Melilih Judul
Alasan penulis memilih judul skripsi “Pengaruh Stock Split Terhadap
Pergerakan Harga Saham di Pasar Saham Syariah Indonesia” yaitu sebagai
berikut:
1. Alasan Objektif
Bagi penulis pentingnya meneliti stock split karena stock split
merupakan corporate action yang jarang dilakukan oleh perusahaan dan
hanya dilakukan oleh perusahaan yang memilki kinerja yang memang
benar-benar sangat baik saja. Ada pengaruh yang diberikan stock split
terhadap pergerakan harga saham, hal ini terlihat pada abnormal return,
ada yang berpengaruh negative dan berpengaruh positive. Pengaruh
inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti stock split
khususnya di Indonesia dan di pasar saham syariah Indonesia.
2. Alasan subjektif
a.

Memberikan pengetahuan bagi penulis dan pembaca mengenai
bagaimana pengaruh Stock Split Terhadap Pergerakan Harga Saham
pada perusahaan yang terdaftar di indeks saham syariah Indonesia.
Selain

itu juga memberikan wawasan bagi perusahaan untuk

mempertimbangkan lagi apabila akan melakukan stock split.
b.

Bagi penulis banyak referensi pendukung dari skripsi yang akan
diteliti ini sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan
skripsi ini kedepannya. Selain itu judul yang akan diajukan sesuai

5

dengan jurusan penulis ambil di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang
Perkembangan investasi di Indonesia saat ini dilihat semakin baik,
selain itu sebagian masyarakat sudah mulai mempercayai pasar modal
sebagai tempat untuk berinvestasi, hal ini ditandainya dengan semakin
tingginya keinginan masyarakat atas kepemilikan suatu saham yang terdapat
di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ditambah dengan banyaknya perusahaan
yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampai dengan tahun 2019
telah tercatat 629 perusahaan yang telah listing di Bursa Efek Indonesia.9
Hal ini membuktikan bahwa pasar modal dapat menjadi sarana
masyarakat untuk berinvestasi dan meningkatkan penghasilan.10 Selain itu
tidak hanya pasar modal konvensional, pasar modal yang berbasis syariah
pun di Indonesia terus menerus meningkat. Bahkan mayoritas perdagangan
saham, kapitalisasi pasar, jumlah saham hingga frekuensi transaksi di Bursa
Efek Indonesia saat ini didominasi oleh saham-saham syariah.11 Pasar
modal berbasis syariah memiliki tujuan yang sama dengan pasar modal
konvensional, tetapi perbedaannya dengan pasar modal syariah menerapkan

9

Indonesia Stock Exchange “Profil Perusahaan Tercatat” (On-line) tersedia di:
http://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/profil-perusahaan-tercatat/.
(12 april 2019) dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah
10
Abi Hurairah Moechdie dan Haryajid Ramelan, Gerbang Pintar Pasar Modal (Jakarta :
PT. Capital Bridge Advisory, 2012), h. 45
11
M. Irsan Nasrudin, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, cetakan ke-8 (Jakarta :
Kencana, 2014 ), h. 15
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prinsip-prinsip nilai keIslaman dan memiliki batasan-batasan dalam
melakukan transaksi di pasar modal syariah.
Ada pun batasan-batasannya itu yaitu larangan untuk tidak melakukan
riba, maysir, haram, bathil dan gharar. Sesuai dengan Al-Qur‟an :

ْٕا
بوانِتَ ۡأ ُكهُ ا
ما َٔتُ ۡذنُٕاْابَِٓبٓاإِنَىاٱ ۡن ُح َّك ِا
لاتَ ۡأ ُكهُ ٕٓاْاأَيۡ َٰ َٕنَ ُكىابَ ۡيَُ ُكىاابِٱ ۡن َٰبَ ِط ِا
َٔ َ ا
ا٨١١ٌٕا
افَ ِش ٗيقبا ِّي ٍۡاأَيۡ َٰ َٕ ِلاٱنَُّ ِا
َ ًُ َبساابِٱ ۡ ِۡل ۡث ِاىا َٔأََتُىۡ اتَ ۡعه

Artinya : dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian
yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu
membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan
sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat)
dosa, padahal kamu mengetahui. ( Al-Baqarah : 188 )
Dalam ayat ini dijelaskan bahwa setiap transaksi yang masih belum
jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias diluar jangkauan
maka hal tersebut termasuk gharar. Gharar dilarang karena memiliki
dampak negative dalam kehidupan karena gharar merupakan praktik
pengambilan keputusan secara bathil. Selain gharar dan bathil prinsip yang
harus diterapkan adalah menghindari riba seperti yang dijelaskan pada surah
Ali-Imran ayat 130 :

ٗۖ َٰ
ْ ُيٍ ا َءا َيُُٕاْ َال اتَ ۡأ ُكه
ۡ َٕا اٱنشِّ بَ َٰ ٕٓ ْا اأ
ّللَ انَ َعهَّ ُكىۡ ا
ٕاْ اٱ َّا
ض َعفَ ٗت ا َأٱتَّقُ ا
َٰيَٓأَيَُّٓب اٱنَّ ِز َا
َ ض َٰ َع ٗفبا ُّي
ا٨٣١ٌُٕا
َ تُ ۡفهِح
Artinya : hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba
dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu
mendapat keberuntungan. ( Ali-Imran : 130 )
Firman Allah SWT dalam surah Ali-Imran ayat 130 melarang kita
untuk memakan harta riba secara berlipat ganda. Keterlibatan dalam
transaksi yang mengandung riba adalah dosa besar, hal ini dikarenakan
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sumber hukum utama syariah adalah Al-Qur‟an dan hadist yang sangat
melarang riba.
Dalam dunia pasar modal baik konvensional maupun syariah salah satu
faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran saham adalah tingkat
harga saham. Bila saham dinilai terlalu tinggi oleh pasar, maka jumlah
permintaanya akan berkurang. Sebaliknya, jika pasar menilai bahwa harga
saham tersebut terlalu rendah maka jumlah permintaannya akan meningkat.
Harga saham menjadi sangat penting bagi investor, karena mempunyai
konsekuensi ekonomi secara umum. Perubahan harga saham dapat
mengakibatkan perubahan perilaku konsumsi dari investor-investor.12
Ketika harga suatu saham dinilai tinggi oleh para investor secara tidak
langsung akan membuat para investor enggan untuk membeli saham dan ini
akan berdampak pada menurunnya likuiditas suatu saham. Jika keadaan ini
terus-menerus terjadi maka perusahaan akan mengeluarkan kebijakan
berupa corporate action untuk meningkatkan kinerja saham mereka.
Adapun corporate action yang dilakukan saat harga saham yang tinggi
adalah dengan cara mengeluarkan kebijakan berupa stock split.13
Stock split adalah suatu langkah yang dilakukan oleh emiten untuk
menjaga agar harga saham berada dalam

rentang

perdagangan yang

optimal sehingga daya beli investor meningkat terutama bagi investor kecil,
karena jika harga saham terlalu tinggi maka kemampuan investor untuk

12

Erwijaya dan Nur Indriantoro, Analisis Pengaruh Pemecahan Saham Terhadap
Perubahan Harga Saham, Jurnal Riset Akutansi Indonesia, Vol 2, h. 53-54 .
13
M Paulus Situmorang, Pengantar Pasar Modal, Mitra Waeana Media, jakarta, 2012, h.
146.
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membeli rendah. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap likuiditas
perdagangan saham. Selain itu pemecahan saham juga digunakan oleh
manajer untuk menyampaikan sinyal yang positif kepada publik tentang
perusahaan yang bagus. Stock split pada umumnya dilakukan pada saat
harga saham dinilai terlalu tinggi sehingga akan mengurangi kemampuan
investor untuk membelinya. 14
Saat ini perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia
(ISSI) pada akhir tahun 2018 terdapat 399 perusahaan. Dalam kurun waktu
1 tahun tersebut terdapat 7 perusahaan yang melakukan stock split.15
Dengan dilakukannya stock split maka harga saham turun dan diharapkan
akan menarik investor-investor kecil untuk membeli saham-saham tersebut.
Tindakan stock split menyebabkan jumlah saham yang beredar bertambah,
sehingga para investor yang berhubungan dengan aktivitas tersebut dapat
melakukan penyusunan kembali portofolio investasinya. Oleh karena itu,
informasi mengenai stock split menjadi suatu hal yang penting untuk
dipertimbangkan oleh investor dalam mengambil keputusan untuk membeli
atau melepaskan saham yang mereka miliki berdasarkan analisis mengenai
informasi yang terkandung dalam stock split.
Stock split merupakan suatu fenomena yang masih di perdebatkan di
bidang ekonomi. Hal ini ditunjukan dengan adanya ketidakcocokan antara

14

Haris Darmawan, “Definisi Stock Split adalah” (On-line) tersedia di:
http://www.google.co.id/amp/s/www.finansialku.com/stock-split-adalah/amp/ (20 april 2019)
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah
15
Indonesia Stock Exchange “Profil Perusahaan Tercatat” (On-line) tersedia di:
http://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/profil-perusahaan-tercatat/ (12 april 2019) dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah
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teori dan praktik. Secara teoritis stock split akan meningkatkan likuiditas
perdagangan saham. Menurut teori, harga saham yang terlalu tinggi
(overprice) menyebabkan kurang aktifnya saham untuk diperdagangkan.
Dengan adanya pemecahan saham, harga saham menjadi tidak terlalu tinggi
sehingga akan semakin banyak investor yang bertransaksi. Sedangkan pada
beberapa penelitian mengatakan bahwa stock split tidak berpengaruh
terhadap volume perdagangan harga saham, Penelitian mengenai pengaruh
stock split terhadap harga saham menghasilkan kesimpulan yang berbedabeda, bahkan beberapa penelitian yang dilakukan menunjukan hasil yang
kontroversi mengenai efek stock split tersebut.16 Dalam pengujian
kandungan informasi, pasar akan melakukan reaksi jika suatu pengumuman
mengandung informasi. Reaksi pasar ini akan tercermin dari harga saham
yang selalu berfluktuatif. Fluktuasi harga saham dapat diukur dengan
menggunakan return atau menggunakan abnormal return.
Penelitian mengenai pengaruh stock split terhadap harga saham yang
ditunjukan oleh penelitian sebelumnya menghasilkan kesimpulan yang
berbeda-beda, artinya ada sebagian peneliti menyimpulkan bahwa stock
split tidak mempunyai dampak terhadap harga saham namun ada sebagian
yang menyimpulkan bahwa stock split ternyata mempunyai pengaruh
terhadap harga saham.

16

Kurniawati, Indah, “Analisis Kandungan Informasi Stock Split dan Liquiditas Saham:
Studi Empiris pada Non-synchronous Trading”. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol.6 (2013),
h.264-275
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Menurut Zainal Abidin Zein, Novita Indrawati dan Eka Haryanti dalam
penelitiannya “pengaruh stock split terhadap harga dan likuiditas saham”
menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada aktivitas
volume perdagangan saham antara periode sebelum dan sesudah stock
split. Hal ini menunjukkan bahwa aktifitas stock split tidak cukup memiliki
kandungan informasi yang dapat mempengaruhi preferensi investor dalam
berinvestasi.17
Berdasarkan hasil pengujian dan analisis dari Natalia Yustisia dalam
penelitiannya yang berjudul “The Impact of Stock Split on the Performance
in Indonesian Manufacturing Companies”, mengatakan stock split tidak
mempengaruhi volume perdagangan saham. Kemudian, stock split juga
tidak mempengaruhi bid-ask spread (selisih harga tawaran dengan harga
penawaran). Selain itu, stock split tidak memiliki efek pada harga saham
dalam pengembalian abnormal.18
Menurut Enggar Trijunanto dalam penelitiannya yang berjudul Analisis
Pengaruh Pemecahan Saham (Stock Split) Terhadap Abnormal Return
Saham dan Likuiditas Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI) 2011-2015 menunjukan bahwa tidak ada peningkatan
yang signifikan antara abnormal return sebelum dan setelah stock split.19

17

Zainal Abidin Zein, Novita Indrawati dan Eka Hariyani, “Pengaruh Stock Split
Terhadap Harga dan Likuiditas Saham”. Jurnal ekonomi. Vol. 17 no 2 (Agustus 2009), h.10
18
Natalia Yustisia, “The Impact of Stock Split on the Performance in Indonesian
Manufacturing Companies”. Binus Business Review, Vol. 9 no 1 ( March 2018), h. 7
19
Enggar Trijunanto. “Analisis Pengaruh Pemecahan Saham (Stock Split) Terhadap
Abnormal Return Saham dan Likuiditas Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) 2011-2015”. Vol 8
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Namun dalam teorinya stock split berpengaruh terhadap pergerakan
harga saham, teori yang menyatakan demikian adalah Signaling Theori dan
Trading Range Theori, Signaling theory mengatakan bahwa stock split
memberikan informasi kepada investor tentang prospek peningkatan return
masa depan yang substansial. Return yang meningkat tersebut dapat
diprediksi dan merupakan sinyal tentang laba jangka pendek dan jangka
panjang. Pengumuman stock split dianggap sebagai sinyal yang diberikan
oleh manajemen kepada publik bahwa perusahaan memiliki prospek bagus
di masa depan. Analisis akan menangkap sinyal tersebut dan kemudian
menggunakannya untuk memprediksi peningkatan earnings jangka panjang
dalam. Reaksi pasar terhadap stock split sebenamya bukan terhadap
tindakan pemecahan saham (yang tidak memiliki nilai ekonomis) itu sendiri,
melainkan terhadap prospek perusahaan di masa depan yang disinyalkan
oleh pemecahan saham tersebut.20
Trading range theory mengatakan bahwa stock split akan meningkatkan
likuiditas perdagangan saham. Menurut teori ini, harga saham yang terlalu
tinggi

(overprice)

menyebabkan

kurang

aktifnya

saham

tersebut

diperdagangkan. Dengan adanya pemecahan saham, harga saham menjadi
tidak terlalu tinggi sehingga akan semakin banyak investor yang
bertransaksi.21

20

Zainal Abidin Zein, Novita Indrawati dan Eka Hariyani, “Pengaruh Stock Split
Terhadap Harga dan Likuiditas Saham”. Jurnal ekonomi. Vol. 17 no 2 (Agustus 2009), h.2,
mengutip Kurniawati, Indah, Analisis Kandungan Informasi Stock Split dan Liquiditas Saham:
Studi Empiris pada Non-synchronous Trading, Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol.6 (2003)
21
Ibid.
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Selain itu trading range theory menyatakan bahwa stock split
merupakan upaya manajemen untuk menata kembali harga saham pada
rentan harga tertentu. Dengan mengerahkan harga saham pada rentan
tertentu, diharapkan semakin banyak partisipan pasar yang akan terlibat
dalam

perdagangan.

Semakin

banyaknya

partisipan

pasar

akan

meningkatkan likuiditas saham di bursa efek. Jadi menurut trading range
theory perusahaan melaksanakan stock split karena memandang bahwa
harga sahamnya terlalu tinggi. Dengan kata lain, harga saham terlalu tinggi
merupakan pendorong bagi perusahaan untuk melakukan stock split.22
Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Fitri Andriani (2017)
melakukan penelitian pengaruh stock split terhadap pergerakan harga saham
di pasar saham pada tahun 2011-2015 menyatakan bahwa “stock split
berpengaruh terhadap pergerakan harga saham” dilihat terdapat perbedaan
yang signifikan pada abnormal return sebelum dan sesudah stock split.23
Dengan demikian hipotesis menyatakan bahwa “stock split berpengaruh
terhadap pergerakan harga saham” dilihat terdapat perbedaan yang
signifikan pada abnormal return sebelum dan sesudah stock split.
Dalam teorinya kegiatan stock split akan berpengaruh terhadap
pergerakan harga saham, terutama pengaruh yang positif dengan kenaikan
harga saham. Namun pada kenyataannya beberapa penelitian mengatakan
bahwa stock split tidak berpengaruh terhadap volume perdagangan harga

22

Ibid.
Fitri Andriani. Pengaruh Stock Split Terhadap Pergerakan Harga Saham Syariah
Indonesia. (skripsi program sarjana FEBI jurusan Ekonomi Islam UIN Raden Intan, Lampung,
2017)
23
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saham, Penelitian mengenai pengaruh stock split terhadap harga saham
menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda.
Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin menguji kembali bagaimana
pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa stock split terhadap harga saham.
Dengan demikian penulis mengambil judul “Pengaruh Stock Split Terhadap
Pergerakan Harga Saham di Pasar Saham Syariah Indonesia (Studi Pada
Perusahaan Yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia di Tahun
2018)”.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan masalah yang akan menjadi
pembahasan pada skripsi ini.
1. Bagaimana pengaruh stock split (sebelum dan sesudah) terhadap
pergerakan harga saham di Indeks Saham Syariah Indonesia pada tahun
2018?
2. Bagaimana pergerakan harga saham akibat stock split di Indeks Saham
Syariah Indonesia pada tahun 2018 dalam perspektif Signaling Theory
dan Trading Range Theory?
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti mempunyai tujuan sebagai
Berikut:
1. Untuk mengetahui apakah peristiwa stock split (sebelum dan sesudah)
berpengaruh terhadap pergerakan harga saham yang ada di Indeks Saham
Syariah Indonesia pada tahun 2018.
2. Untuk mengetahui bagaimana pergerakan harga saham akibat stock split
di Indeks Saham Syariah Indonesia pada tahun 2018 menurut perspektif
Signaling Theory dan Trading Range Theory.
Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini baik secara langsung maupun
tidak langsung diharapkan dapat berguna:
1. Bagi Investor dan Calon Investor
Diharapkan informasi yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini
dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan
keputusan investasi.
2. Bagi Perusahaan/Emiten
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan
pertimbangan

atau

pemikiran

dalam

menentukan

kebijaksanaan

perusahaan dalam hal kebijaksanaan stock split.
3. Bagi Peneliti Lain
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan
tambahan referensi bagi para peneliti lain yang melakukan penelitian
sejenis pada masa yang akan datang.
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Grand Theory
1. Signaling theory
Teori sinyal adalah teori yang membahas tentang naik turunya harga
di pasar seperti harga saham, obligasi, dan sebagainya. Sehingga akan
memberikan

pengaruh

kepada

pengambilan

keputusan

investor.

Tanggapan para investor terhadap sinyal positif dan negatif adalah sangat
mempengaruhi kondisi pasar, mereka akan bereaksi dengan berbagai cara
dalam menanggapi sinyal tersebut, seperti memburu saham yang dijual
murah atau melakukan tindakan dalam bentuk tidak beraksi seperti “wait
and see” atau tunggu dan lihat dulu perkembangan yang ada baru
kemudian mengambil tindakan. Dan untuk dipahami keputusan wait and
see bukan suatu yang tidak baik atau salah namun itu dilihat sebagai
reaksi investor untuk menghindari timbulnya risiko yang lebih besar.24
Teori sinyal mengatakan bahwa stock split memberikan informasi
kepada investor tentang prospek peningkatan return masa depan yang
substansial. Return yang meningkat tersebut dapat diprediksi dan
merupakan sinyal tentang laba jangka pendek dan jangka panjang.
Pengumuman stock split dianggap sebagai sinyal yang diberikan oleh
manajemen kepada publik bahwa perusahaan memiliki prospek bagus di
masa depan. Analisis akan menangkap sinyal tersebut dan kemudian
24

Irham Fahmi, Manajemen Keuangan Perusahaan Dan Pasar Modal (Jakarta: Mitra
Wacana Media, 2014), h. 21.
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menggunakannya untuk memprediksi peningkatan earnings jangka
panjang. Reaksi pasar terhadap stock split sebenamya bukan terhadap
tindakan pemecahan sahamnya (yang tidak memiliki nilai ekonomis) itu
sendiri, melainkan terhadap prospek perusahaan di masa depan yang
disinyalkan oleh pemecahan saham tersebut.25
Signaling theory mengemukakan tentang bagaimana seharusnya
sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada investor. Sinyal ini
berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen
perusahaan untuk merealisasikan keinginan calon investor. Sinyal dapat
berupa informasi atau promosi yang menyatakan perusahaan tersebut
lebih baik dari perusahaan lain.26

2. Trading Range Theory
Trading range theory mengatakan bahwa stock split akan
meningkatkan likuiditas perdagangan saham. Menurut teori ini, harga
saham yang terlalu tinggi (overprice) menyebabkan kurang aktifnya
saham tersebut diperdagangkan. Dengan adanya pemecahan saham,
harga saham menjadi tidak terlalu tinggi sehingga akan semakin banyak
investor yang bertransaksi. Survei yang dilakukan oleh Baker dan
Gallagher (1980) menunjukkan bahwa manajer cenderung untuk
menyebutkan alasan likuiditas ini sebagai motivasi stock split.27

25

Zainal Abidin Zein, Novita Indrawati dan Eka Hariyani, “Pengaruh Stock Split…, h.2.
Irham, fahmi, Manajemen Keuangan…., h.21.
27
Zainal Abidin Zein, Novita Indrawati dan Eka Hariyani, “Pengaruh Stock Split
Terhadap Harga dan Likuiditas Saham…, h. 2.
26
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B. Investasi Dalam Perspektif Islam
Investasi berasal dari bahasa latin yaitu investire (mamakai),
sedangkan dalam bahasa inggris disebut dengan investment.28 Menurut
Eduardus Tendelilin investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau
sumber daya lain yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh
keuntungan dimasa datang. Investasi merupakan salah satu ajaran dan
konsep islam yang memenuhi proses tadrij dan trichotomy pengetahuan
tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain
sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma
Islam, sekaligus merupakan hakekat dari sebuah ilmu dan amal, oleh
karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim.
Investasi termasuk kegiatan yang sangat dianjurkan dalam islam
meskipun dalam beberapa literatur islam klasik tidak ditemukan adanya
terminology investasi dan istilah-istilah lainnya seperti pasar modal,
investasi saham, obligasi dan lain sebagainya. Akan tetapi kebutuhan umat
islam terhadap investasi yang berdasarkan prinsip syariah sangat
diperlukan untuk meminimalkan

investasi pada lembaga-lembaga

konvensional. Oleh karena itu beberapa bank syariah sudah menyediakan
dan juga membuka layanan investasi syariah, perlu bagi umat islam untuk
hijrah kepada investasi yang benar-benar bernuansa dan mengamalkan
prinsip-prinsip syariah dalam berinvestasi.29

28

Abdul Manan, Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah
Indonesia (Jakarta: Kencana, 2009), h. 183.
29
Ibid.
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1. Prinsip Dasar Transaksi Investasi Keuangan Syariah
Ada beberapa prinsip dasar transaksi menurut Islam dalam
investasi keuangan yang ditawarkan menurut Pontjowinoto (2003)
sebagai berikut:30
a. Transaksi dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat dan
menghindari setiap transaksi yang zalim. Setiap transaksi yang
memberikan manfaat akan dilakukan bagi hasil.
b. Uang sebagai alat pertukaran bukan komoditas perdagangan
dimana fungsinya adalah sebagai alat pertukaran nilai yang
menggambarkan daya beli suatu barang atau harta. Adapun
manfaat atau keuntungan yang ditimbulkannya berdasarkan atas
pemakaian barang atau harta yang dibeli dengan uang tersebut.
c. Setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian
atau unsur penipuan di salah satu pihak baik secara sengaja
maupun tidak sengaja.
d. Risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak
menimbulkan risiko yang besar atau melebihi kemampuan
menanggung risiko.
e. Dalam Islam setiap transaksi yang mengharapkan hasil harus
bersedia menanggung risiko.

30

Nurul Huda, Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam ...., h. 190.
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f. Manajemen yang diterapkan adalah manajemen islami yang tidak
mengandung unsur spekulatf dan menghormati hak asasi manusia
serta menjaga lestarinya lingkungan hidup.
Islam sebagai aturan hidup (nidham al hayat) yang mengatur
seluruh sisi kehidupan umat manusia, menawarkan berbagai cara dan
kiat untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma dan aturan
Allah SWT. dalam berinvestasi pun Allah SWT. dan Rasul-Nya
memberikan petunjuk(dalil) dan rambu-rambu pokok yang seyogianya
diikuti oleh setiap muslim yang beriman
2. Norma Dalam Berinvestasi
Norma-norma yang terdapat didalam investasi syariah adalah:31
a. Terbebas dari Unsur Riba
Riba secara etimologi berarti tumbuh dan bertambah dan
secara terminologi Islam riba merupakan kelebihan yang tidak ada
padanan pengganti (iwadh) yang tidak dibenarkan Islam yang
disyaratkan oleh salah satu dari dua orang yang berakad.
b. Terhindar dari Unsur Gharar
Gharar secara etimologi bermaksa kekhawatiran atau
risiko, dan gharar berarti juga menghadapi suatu kecelakaan,
kerugian, dan
kebinasaan. Gharar juga dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat
tidak pasti (uncertainty). Jual beli gharar berarti sebuah jual beli
31

Ibid, h. 191.
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yang mengandung unsur ketidaktahuan atau ketidakpastian
(jahalah) antara dua pihak yang bertransaksi.
c. Terhindar dari Unsur Judi (maysir)
Maysir

secara

etimologi

bermakna

mudah.

Maysir

merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk
memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena
seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang susah payah
akan tetapi mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai
apa yang dikehendaki, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan
dengan nilai serta aturan Islam.
d. Terhindar dari Unsur Haram
Investasi yang dilakukan oleh seorang investor muslim
diharuskan terhindar dari unsur haram. Sesuatu yang haram
merupakan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. dan
Rasul-Nya SAW. dalam Al Qur‟an dan Hadisnya. Kata haram
secara etimologi berarti makna, yang berarti melarang. Sesuatu
yang haram berarti yang dilarang untuk melakukannya.
e. Terhindar dari Unsur Syubhat
Kata Syubhat berarti mirip, serupa, semisal dan bercampur.
Dalam

terminologi Islam, syubhat diartikan sebagai sesuatu

perkara yang tercampur (antara halal dan haram) akan tetapi tidak
diketahui secara pasti apakah ia sesuatu yang halal atau haram,
dan apakah ia hak ataukah batil.
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C. Pasar Modal
1. Pengertian Pasar Modal
Pasar modal merupakan bagian integral dari suatu sistem
keuangan. Istilah pasar biasanya menggunakan kata bursa, exchange,
dan market. Sementara untuk istilah modal sering digunakan kata efek,
securities, dan stock. Secara umum, pasar modal dalam arti sempit
dipahami

suatu

tempat

yang

terorganisasi

dimana

efek-efek

diperdagangkan yang disebut Bursa Efek. Bursa Efek atau stock
exchange adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan
penjual dan pembeli efek yang dilakukan secara baik maupun dengan
melalui wakil-wakilnya. Fungsi bursa efek ini antara lain kotinuitas
pasar dan menciptakan harga efek yang wajar melalui mekanisme
permintaan dan penawaran.32
Definisi pasar modal dalam arti luas adalah pasar kongkret atau
abstrak

yang

mempertemukan

pihak

yang

menawarkan

dan

memerlukan dana jangka menengah dan panjang, yaitu jangka satu
tahun ke atas. Pasar modal merupakan tempat pertemuan antara
penawaran dan permintaan surat berharga. Ditempat inilah para pelaku
pasar yang punya kelebihan dana (investor) melakukan investasi dalam
surat berharga yang ditawarkan oleh emiten. Pihak emiten yang

32

Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Prenadamedia
Kencana, 2009), h. 209.
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membutuhkan dana menawarkan surat berharga dengan cara listing
terlebih dahulu pada badan otoritas di pasar modal.33
Pengetian Pasar Modal berdasarkan Undang-undang Nomor 8
Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dalam Bab I Ketentuan Umum,
Pasal 1 ayat (13), yang didalamnya disebutkan, bahwa Pasar Modal
adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan
perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek
yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan
Efek.34

2. Struktur Pasar Modal
Struktur pasar modal di Indonesia diatur dalam UU No. 8 Tahun
1995 tentang pasar modal. Struktur pasar modal di Indonesia sebagai
berikut:35
a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Otoritas

Jasa

Keuangan

(OJK)

mempunyai

tugas

melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa
keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor
industri keuangan non bank (IKNB).

33

Andri Soemitra, Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia (Jakarta:
Prenadamedia Kencana, 2014), h. 82.
34
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
35
Hamida Gigih Aryanti, Bank dan ...., h. 69.
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b. Bursa Efek Indonesia (BEI)
Bursa efek disebut juga bursa saham adalah pihak yang
menyelenggarakan kegiatan jual beli efek sebuah perusahaan yang
telah terdaftar dalam bursa tersebut. Bursa efek yang ada di
Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia (BEI).
c. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)
Lembaga kliring dan penjaminan (LKP) adalah pihak yang
menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian
transaksi bursa. Lembaga yang memiliki wewenang sebagai LKP
adalah PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (PT KPEI).
d.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)
Lembaga penyimpanan dan penyelesaian (LPP) merupakan
pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank
kustodian, pengusaha efek, dan pihak lain-lain. Lembaga yang
memiliki izin sebagai LPP adalah PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (PT KSEI).

e. Perusahaan Efek
Perusahaan efek merupakan pihak yang memiliki kegiatan
usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek
(pialang/broker), dan/atau manajer investasi yang memiliki izin
dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
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f. Penasihat Efek
Penasihat efek merupakan pihak yang memberikan nasihat
kepada investor atau calon investor mengenai jual beli efek dengan
memperoleh imbalan jasa. Penasihat efek memiliki tugas antar lain
memberikan nasihat kepada pihak lain, melakukan riset, membuat
rekomendasi, memberikan analisis tentang efek dengan imbalan
tertentu, serta memelihara catatan berkaitan dengan nasihat yang
diberikan.
g. Lembaga Penunjang Pasar Modal
Lembaga penunjang pasar modal bertujuan mendukung
kegiatan pasar modal sehingga memudahkan emiten dan investor
dalam melakukan kegiatan jual beli efek di pasar modal. Lembaga
penunjang pasar modal terdiri atas Biro Administrasi Efek (BAE),
Bank Kustodian, Wali Amanat, dan Pemeringkat Efek.
h. Profesi Penunjang Pasar Modal
Profesi penunjang pasar modal membantu investor dan
emiten dalam kegiatan operasional di pasar modal. Profesi
penunjang dalam pasar modal di Indonesia terdiri atas akuntan,
konsultan

hukum,

penilai

(appraiser),

dan

notaris.

Pihak/individu/badan yang ingin menjadi profesi penunjang dalam
pasar modal harus melakukan pendaftaran ke Otoritas Jasa
Keuangan (OJK).
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3. Pengertian Pasar Modal Syariah
Pengertian pasar modal syariah pada hakikatnya sama saja dengan
pengertian pasar modal pada umumnya yang membedakannya dengan
pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan
prinsip-prinsip syariah, setiap transaksi perdagangan surat berharga di
pasar modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. 36
Berkembangnya pasar modal di Indonesia memiliki regulasi secara
pesat, dilihat dari lahirnya pasar modal syariah. Pasar modal syariah
menyuguhkan instrumen berupa produk syariah yang berlandaskan
Al-Qur‟an dan Hadist. Kegiatan pasar modal syariah dalam
perekonomian terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti halnya
terbebas dari riba, gharar, maisir, haram dan dzalim37

4. Landasan Hukum Pasar Modal Syariah
Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan
dari Al-Qur‟an sebagai sumber hukum tertinggi dan Hadist Nabi
Muhammad SAW.38 Dasar hukum pasar modal syariah di Indonesia
adalah:

36

Abdul Manan, Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal
Syariah Indonesia, Cetakan ke-2 (Jakarta : Prenada Media, 2017), h. 54
37

Sinta Ayu Purnamasari, Kompilasi Pasar Modal Konvensional dan Pasar Modal
Syariah (Bandar Lampung : Modul Pasar Modal, 2016), h. 46.
38
Otoritas Jasa Keuangan, “Konsep Dasar Pasar Modal Syariah” (On-line) tersedia di:
https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/Pasar-Modal-Syariah.aspx (25 april 2019) dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah
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1) Berdasarkan Al-Qur‟an

ٍا ِي ٍَا
ٌٕا ِإ َّلا َك ًَبايَقُٕ ُواٱنَّ ِزيايَتَخَ بَّطُُّاٱن َّش ۡي َٰطَ ُا
ٱنَّ ِز َا
َ ٌٕاٱن ِّشبَ َٰٕ ْاا َلايَقُٕ ُي
َ ُ يٍايَ ۡأ ُكه
َٰ
ّللُ اٱ ۡنبَ ۡي َاع ا َٔ َح َّش َوا
ك ِابأَََُّٓىۡ اقَبنُ ٕٓ ْا اإََِّ ًَب اٱ ۡنبَ ۡي ُاع ا ِي ۡث ُم اٱن ِّشبَ َٰٕ ْا ا َٔأَ َح َّم اٱ َّا
َ ِٱ ۡن ًَسِّا ا َرن
ّللِا
أأَيۡ ُش ِٓاۥ ُاإِنَىاٱ َّۖٗا
َ َت ا ِّيٍا َّسبِّ ِاّۦ اافَٱَتََٓىَٰا افَهَ اّۥُا َيبا َسهٞ َٱنشِّ بَ َٰٕ ْا افَ ًٍَا َجبٓ َءاِۥ ُا َي ٕۡ ِعظ
َ ف
ٓ
َٰ َٓبساُْىۡ ا ِفي
ۡ َكاأ
٥٧٢ٌٔا
ص َٰ َحبُ اٱنَُّ ۖٗ ِا
َ باخَ ِه ُذ
َ َٔ َي ٍۡا َعب َدافَأ ُ ْٔ َٰنَ ِئ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu,
adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual
beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli
dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),
maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang
larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang
kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni
neraka mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah : 275)

ٌٕا
يٍ ا َءا َيُُٕاْ َال اتَ ۡأ ُكهُ ٕٓاْ اأَيۡ َٰ َٕنَ ُكىابَ ۡيَُ ُكىاابِٱ ۡن َٰبَ ِط ِا
َٰيَٓأَيَُّٓب اٱنَّ ِز َا
َ م اإِ َّلٓ اأٌَاتَ ُك
بٌابِ ُكىۡ ا َس ِح ٗيًبا
أ َلاتَ ۡقتُهُ ٕٓاْاأََف ُ َس ُكىۡ اإِ ٌَّاٱ َّا
َ ّللَا َك
َ ۡاضا ِّيُ ُكى
ٖ تِ َٰ َج َشةًا َعٍاتَ َش
ا ا٥٢
Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling
memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di
antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian,
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian”. (QS.
al-Nisa' : 29)
Kedua potongan ayat di atas merupakan landasan hukum Al-Quran
yang dimasukan kedalam buku Fatwa DSN-MUI No. 40/DSNMUI/X/2003 halaman 593-594. Penjelasan dari kedua ayat di atas
merupakan larangan dalam melakukan riba dan batil dalam melakukan
investasi di pasar modal syariah Indonesia. Pelarangan ini benar-benar
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telah tertera dalam Al-Quran yang hendaknya bisa dipatuhi oleh
semua pelaku pasar modal syariah.39
Selain itu, larangan Allah SWT. bagi seluruh hamba untuk
memakan harta sesama secara batil dan perintah untuk melakukan
aktivitas perniagaan yang didasari dengan rasa saling ridha diantara
para pihak yang terlibat. Ayat ini juga merupakan landasan dasar
tentang tata cara berinvestasi yang sehat dan benar.40 Dibawah ini
merupakan perbedaan secara prinsip antara Pasar Modal Syariah dan
Pasar Modal Konvensional.

No
1

2

3

4

39

Table 2.1
Perbedaan investasi syariah dengan konvensional
Syariah
Konvensional
Investasi
terbatas
pada Investasi bebas untuk memilih
sektorsektor tertentu yang tidak investasi antara debt-bearing
dilarang atau masuk dalam investment dengan profitnegative list investasi syariah bearing investment di seluruh
dan tidak atas dasar utang.
sektor.
Didasarkan pada prinsip syariah Didasarkan pada prinsip bunga.
yang mendorong penerapan
profit-loss-sharing dan skema
kemitraan.
Melarang
berbagai
bentuk Memperbolehkan
spekulasi
bunga, spekulasi, dan judi.
dan judi yang pada gilirannya
akan mendorong fluktuasi
pasar yang tidak terkendali.
Adanya syariah guideline yang Guideline investasi secara
mengatur berbagai aspek sepeti umum pada produk hukum
alokasi aset, praktek investasi, pasar modal.
perdagangan dan distribusi
pendapatan

Ibid.
Nurul Huda, Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan
Praktis (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2010), h. 189.
40
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5

Terdapat mekanisme screening
perusahaan
yang
harus
mengikuti prinsip syariah.
Sumber: Abdul Aziz (2010)

D. Corporate Action
Corporate action adalah tindakan atau aksi korporasi emiten
(perusahaan go public) yang berpengaruh terhadap jumlah saham yang
beredar maupun terhadap harga saham perusahaan yang bersangkutan di
bursa. Setiap kegiatan atau aksi emiten yang cukup material mempunyai
makna bahwa tindakan atau aksi ini merupakan suatu usaha yang disadari
atau direncanakan oleh manajemen perusahaan. Jadi, sesuatu yang tidak
disengaja tetapi terjadi bukan merupakan suatu corporate action
walaupun mempunyai kemungkinan mempengaruhi harga. 41
Corporate Action merupakan aktivitas yang berpengaruh terhadap
jumlah saham yang beredar dan juga berpengaruh terhadap harga saham
di pasar. Corporate action merupakan berita yang umumnya menyedot
perhatian pihak-pihak yang terkait di pasar modal, khususnya para
pemegang saham. Ada beberapa jenis corporate action, yaitu:42
1. Pembagian Deviden
Deviden merupakan pembagian sisa laba bersih perusahaan yang di
distribusikan kepada pemegang saham atas persetujuan RUPS.

41

M. Paulus Situmorang, Pengantar Pasar Modal… , h. 145
Darmaji, Fakhrudin, Pasar Modal Di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab, ( Jakarta:
Salemba Empat, 2006),h. 123.
42
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2. Right Issue
Right issue merupakan pengeluaran saham baru dalam rangka
penambahan modal perusahaan, namun terlebih dahulu ditawarkan
kepada pemegang saham saat ini. Dengan kata lain pemegang saham
memiliki hak preemptive right (hak pemegang saham untuk dapat
memesan saham terlebih dahulu) atas saham-saham baru yang akan
ditawarkan.
3. Stock Split
Stock split atau biasa disebut pemecahan saham merupakan suatu
aktivitas yang dilakukan para manajer perusahaan dengan melakukan
perubahan terhadap jumlah saham yang beredar dan nilai nominal
perlembar saham sesuai dengan factor pemecahan.
4. Saham Bonus
Saham bonus merupakan pembagian saham baru untuk pemegang
saham, dimana pembagian bonus ini ditunjukan sebagai bentuk
penghargaan.

E. Stock Split
1. Pengertian Stock Split
Stock split adalah pemecahan nilai nominal saham menjadi
pecahan yang lebih kecil, misalnya dari Rp. 1.000 per saham menjadi
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Rp. 500 per saham.43 Adapun pendapat lain mengatakan bahwa stock
split merupakan tindakan. perusahaan yang beredar menjadi bagian
yang lebih kecil. Misalnya, pada stock split “Two for one” selembar
saham dengan nilai nominal 1000 ditukar dengan dua lembar saham
dengan nilai nominal baru 500. Setelah stock split, jumlah lembar
saham yang beredar bertambah tetapi modal perusahaan tetap.44
Perusahaan yang melakukan stock split biasanya adalah perusahaan
perusahaan besar, memiliki kinerja keuangan yang baik dan yang
mempunyai harga saham yang tinggi, untuk menjaga likuiditas
sahamnya perusahaan melakukan kebijakan stock split, yang
menyebabkan harga saham menjadi rendah karena pemecahannya, hal
ini akan menimbulkan suatu reaksi pasar yang positif meskipun nilai
dari saham tersebut tidak berubah secara ekonomi tetapi investor akan
tertarik dalam menginvestasikan dananya keperusahaan dengan
harapan akan mendapatkan return dari informasi stock split.45

43

Tjiptono Darmadji, Pasar Modal di Indonesia (Pendekatan Tanya jawab), (Jakarta :
Salemba Empat, 2001), h. 131
44
Lukas Setia Atmaja, Teori dan Praktek Manajemen Keuangan, (Yogyakarta : Andi,
2008) h. 294.
45
Surtikanti Devi, “Pengaruh Pemecahan Saham (Stock Split) Terhadap Return Saham di
BEI”. Jurnal Riset Akutansi, Vol 1, No 2.
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2. Jenis-jenis stock split
Stock split dibagi menjadi 2 jenis yaitu: 46
a. Stock split up
Stock split up adalah penurunan nilai nominal per lembar
saham yang mengakibatkan bertambahnnya jumlah lembar
saham yang beredar. Misalnya stock split dengan faktor
pemecahan 2:1, 3:1, dan 4:1. Stock split dengan faktor
pemecahan 2:1 maksudnya adalah dua lembar saham baru
(lembar setelah stock split) dapat ditukar dengan satu lembar
saham lama (lembar sebelum stock split). Stock split dengan
faktor pemecahan 3:1 maksudnya adalah tiga lembar saham baru
(lembar setelah stock split) dapat ditukar dengan satu lembar
saham lama (lembar sebelum stock split) dan seterusnya.
b. Stock split down
Stock split down adalah peningkatan nilai nominal per
lembar saham dan mengurangi jumlah saham yang beredar.
Misalnya pemecahan turun dengan faktor pemecahan 1:2, 1:3,
dan 1:4. Stock split dengan faktor pemecahan 1:2 maksudnya
adalah satu lembar saham baru (lembar setelah stock split) dapat
ditukar dengan dua lembar saham lama (lembar sebelum stock
split). Stock

split dengan faktor pemecahan 1:3 maksudnya

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

46

Abdul Halim, Manajemen Keuangan Bisnis, (Malang : Ghalia, 2007) h. 104.
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ditukar dengan tiga lembar saham lama (lembar sebelum stock
split) dan seterusnya, para emiten sampai saat ini hanya
melakukan stock split naik (stock split up).

3. Tujuan dilakukan stock split
Kebijakan melaksanakan penerbitan stock split dilandasi oleh
berbagai bentuk tujuan. Secara umum ada beberapa tujuan suatu
perusahaan melakukan stock split, yaitu:47
a. Untuk menghindari harga saham yang terlalu tinggi sehingga
memberatkan publik untuk membeli saham tersebut.
b. Mempertahankan tingkat likuiditas saham.
c. Menarik investor yang berpotensi lebih banyak guna memiliki
saham tersebut.
d. Menarik minat investor kecil untuk memiliki saham tersebut
kerena jika terlalu mahal maka kepemilikan dana dari investor
kecil tidak akan terjangkau.
e. Menambah jumlah saham yang beredar.
f. Memperbaiki resiko yang akan terjadi, terutama bagi investor
yang ingin memiliki saham tersebut dengan kondisi harga saham
yang rendah maka karena sudah dipecah tersebut artinya telah
terjadi diversifikasi investasi.
g. Menerapkan diversifikasi investasi.
47

Irham Fahmi, Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal, ( Jakarta : Mitra
Wacana Media, 2014), h. 358
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Ini adalah beberapa tujuan diterapkannya kebijakan stock split
oleh suatu perusahaan maka perlu juga bagi kita memahami
pandangan dilakukannya stock split ini dari pendapat lain yaitu
dikemukakan oleh Scott, Martin, Petty dan Keown bahwa ada
beberapa alasan mengapa manajer perusahaan melakukan stock
split antara lain bahwa ada beberpa alasan mengapa manajer
perusahaan melakukan stock split antara lain:
a. Agar saham tidak terlalu mahal sehingga dapat meningkatkan
jumlah

pemegang

saham

dan

meningkatkan

likuiditas

perdagangan saham.
b. Untuk mengembalikan harga dan ukuran perdagangan rata-rata
saham kepada kisaran yang telah ditargetkan.
c. Untuk membawa informasi mengenai kesempatan berinvestasi
yang berupa peningkatan laba dan dividen kas.

4. Mekanisme stock split
Mekanisme dan informasi mengenai kebijakan stock split akan
diberitahukan oleh Dewan Direksi berdasarkan dengan hasil
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Adapun
ketentuan-ketentuan

pelaksanaan

perubahan

nominal

sebelum

melakukan stock split:48

48

Hendy M Fakhruddin, Go Public Stategi Pendanaan dan Peningkatan Nilai
Perusahaan, (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 251
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a. Harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa (RUPSLB).
b. Perubahan AD/ART yang mengubah nilai nominal saham telah
disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM dan telah
mendapatkan

TDP

dari

Departemen

Perindustrian

dan

Perdagangan.
c. Perusahaan tercatat dilarang melakukan perubahan nilai nominal
(stock split atau reserve stock) sekurang-kurangnya 12 (dua
belas) bulan sejak saham perusahaan tercatat perdagangan di
bursa. Peraturan Pencatatan No. I-A PT BEJ tahun 2004 tentang
Ketentuan Umum Pencatatan poin II.8.
d. Bagi perusahaan tercatat sahamnya yang telah diperdagangkan
di Bursa dilarang melakukan perubahan nilai nominal (stock
split atau reserve stock) sekurang-kurangnya 12 (dua belas)
bulan sejak saham perusahaan tercatat yang bersangkutan
melakukan perubahan nilai yang terakhir. Peraturan Pencatatan
No. I-A PT BEJ tahun 2004 tentang Ketentuan Umum
Pencatatan poin II.9.
e. Nilai nominal saham calon perusahaan tercatat sekurangkurangnya Rp. 100. Peraturan Pencatatan No. I-A PT BEJ tahun
2004 tentang Persyaratan Pencatatan poin III.1.9.
f. Harga teoritis saham hasil tindakan penerbitan saham baru
sekurang-kurangnya Rp.100, kecuali jika perusahaan tercatat

35

dapat meyakinkan bursa bahwa dengan tidak melakukan
corporate action dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap
kelangsungan usaha perusahaan tercatat. Peraturan Pencatatan
No. I-A PT BEJ taun 2004 tentang Persyaratan Pencatatan
Saham Tambahan poin V.3.2.
g. Harga teoritis saham dihitung berdasarkan rata-rata harga
penutupan saham selama 25 hari bursa berturut-turut di pasar
reguler

HB sebelum

iklan pemberitahuan RUPS

yang

mengagendakan corporate action. Peraturan Pencatatan No. I-A
PT BEJ taun 2004 tentang Persyaratan Pencatatan Saham
Tambahan poin V.3.3.
h. Dalam hal reverse stock, perusahaan tercatat melakukan atau
menunjuk pihak lain selain pembeli (stand by buyer) atas saham
odd lot yang akan terjadi akibat reverse stock. Peraturan
Pencatatan No. I-A PT BEJ tahun 2004 tentang Persyaratan
Pencatatan Saham Tambahan poin V.4.1
Setelah

ketentuan-ketentuan

perubahan

nominal

di

atas

dilakukan seiring dengan pelaksanaan stock split maka berikut
adalah jadwal dan tata cara konversi saham, sebagai contoh
keputusan Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) PT MNC
LAND Tbk, yang diselenggarakan pada 02 Oktober 2018 Rasio
Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split) dengan Nilai
Nominal Lama Rp 500,- per saham menjadi Nominal baru Rp
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100,- per saham. Rasio pemecahan unit saham 1:5. 49 Adapun
jadwal Pelaksanaan Pemecahan Saham (Stock Split) adalah sebagai
berikut :
Tabel 2.2.
Jadwal pelaksanaan stock split PT. MNC LAND Tbk
No
1

Kegiatan
Akhir perdagangan saham dengan Nilai Nominal

Tanggal
1 Oktober 2018

Lama (Nominal Rp 500,- per saham) di Pasar
Reguler dan Pasar Negosiasi
2

Mulai perdagangan saham dengan Nilai Nominal

2 Oktober 2018

Baru (Nominal Rp 100,- per saham)di Pasar Reguler
dan Pasar Negosiasi
3

Tanggal terakhir penyelesaian transaksi saham

4 Oktober 2018

dengan Nilai Nominal Lama Rp 500,- Tanggal
Pencatatan (Recording Date)
4

Tanggal distribusi saham dengan Nilai Nominal Baru

5 Oktober 2018

Rp 100,- Awal perdagangan saham di Pasar Tunai
dengan Nilai Nominal Baru Rp 100,- persaham.
Tanggal dimulainya penyelesaian transaksi saham
dengan Nilai Nominal Baru Rp100,- per saham.

Sumber: http://www.ksei.co.id (menu downloadfile)
F. Harga Saham
Saham merupakan surat berharga yang memiliki nilai. Setiap investor
atau calon investor dengan begitu harus mengetahui harga atau nilai
suatu saham yang besarnya berbeda-beda. Berikut macam-macam harga:

“Jadwal Pelaksanaan Pemecahan Saham (Stock Split) MNC LAND Tbk, PT (KPIG)”. (Online), tersedia di https://www.ksei.co.id/Announcement/files/KPIG_MCONV_20181004_ID.pdf
(28 September 2019) dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah
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1. Harga Nominal
Setiap saham yang dikeluarkan oleh perusahaan memiliki harga.
Harga nominal saham adalah harga yang tercantum pada lembar
saham yang akan diterbitkan.50
2. Harga Perdana
Harga perdana adalah harga yang berlaku saat masa penawaran
umum.51 Meskipun harga nominal saham sudah ditetapkan, harga
penawaran umum perdana kepada investor di pasar perdana belum
tentu sama dengan harga nominal saham tersebut. Bisa jadi, harga
perdana saham lebih kecil atau lebih tinggi dari harga nominal.
3. Harga Pembukaan (Opening Price)
Harga pembukaan adalah harga saham yang berlaku pada saat
pasar saham dibuka pada hari itu.52
4. Harga Pasar (Market Price)
Setelah diperdagangkan di lantai bursa, harga saham tersebut
kemudian akan ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Harga
pasar adalah harga saham dibursa efek pada saat itu.53
5. Harga Penutupan (Closing Price)
Saat bursa tutup harga pasar saham yang saat itu sedang berlaku
akan menjadi harga penutupan untuk hari itu. Harga penutupan saham

50

Taufik hidayat, Buku Pintar Investasi Reksadana, Saham, Opsi Saham, Valas dan
Emas, (Jakarta : Media Kita, 2010) h. 103
51
Ibid. h. 104
52
Ibid.
53
Ibid. h. 106
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hari itu juga akan menjadi acuan harga pembukaan untuk keesokan
harinya.54
6. Harga Tertinggi
Harga tertinggi suatu saham adalah harga yang paling tinggi yang terjadi
pada hari bursa. Harga ini dapat terjadi transaksi atas suatu saham
lebihdari satu kali tidak pada harga yang sama.55
7. Harga Terendah
Harga terendah suatu saham adalah harga yang paling rendah yang
terjadi pada hari bursa. Harga ini dapat terjadi apabila terjadi transaksi
atas suatu saham lebih dari satu kali tidak pada harga yang sama.
Dengan kata lain, harga terendah merupakan lawan dari harga tertiggi. 56
8. Harga Rata-rata
Harga rata-rata merupakan perataan dari harga tertinggi dan terendah.57

G. Pasar Saham Syariah
Saham syariah merupakan salah satu bentuk dari saham biasa yang
memiliki karakteristik khusus yang berupa kontrol ketat dalam hal
kehalalan ruang lingkup kegiatan usaha. Saham syariah dimasukkan
dalam perhitungan Jakarta Islamic Index merupakan indeks yang

54

Ibid. h. 107
Sawidji Widoatmodjo, Cara Sehat Investasi Di Pasar Modal, ( Jakarta: PT. Elex Media
Computindo, 2005), h. 54
56
Ibid.
57
Ibid.
55
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dikeluarkan oleh PT. Bursa Efek Indonesia yang merupakan subjek dari
Indeks Harga Saham Gabungan.58

H. Abnormal Return
Abnormal

return

merupakan

kelebihan

dari

return

yang

sesungguhnya terjadi terhadap abnormal 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. Selisih return akan bernilai
negatif jika return yang didapat lebih kecil dari return yang diharapkan
atau return yang dihitung.59 Adapun rumus dari menghitung abnormal
return sebagai berikut:60
1. Menghitung Actual Return
Actual return merupakan return yang telah terjadi. Actual return
digunakan dalam menganalisis data hasil yang diperoleh dari
investigasi dengan cara menghitung selisih harga saham individual
periode berjalan dengan periode sebelumnya, actual return dapat
diperoleh dengan rumus:
Pi,t-Pi,t-1
Ri,t=Pi,t-1

58
59

Indah Yuliana. Investasi Produk Keuangan Syariah,…, h. 71.
Jogiyanto, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi Kelima, (Yogyakarta : BPFE ,

2008),
60

Bhuvaneshwari, Ramya, Impact of Stock Split Announcement On Stock Prices”.
International journal of management. Vol. 5. Issue 3, (March 2014), h. 40
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Keterangan:
Ri,t = Return saham i pada waktu t
Pi,t = Harga Saham i pada periode t
Pi,t-1= Harga Saham pada i periode t-1
2. Menentukan Expected Return dengan formula
Ri,t =

(

)

Keterangan
Ri,t = return saham sekuritas ke-1 pada periode peristiwa ke-t
Pi,t = harga saham sekarang
Pi,t-1= harga saham sebelumnya
Setelah diketahui nilai return saham, maka langkah
selanjutnya adalah menghitung abnormal return menggunakan
model market-adjusted return yang dapat dicari dengan rumusan
sebagai berikut:
3. Menentukan Abnornal Return
Ari,t=Ri,t-R𝑚t
Keterangan
ARi,t = abnormal return saham i pada hari ke-t
Ri,t = return saham i pada hari ke-t
Rmt = return pasar
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I. Hubungan Antara Stock Split Dengan Harga Saham
Secara teoritis, pemecahan saham tidak menciptakan nilai ekonomi
tetapi dalam praktek umumnya pasar bereaksi positif terhadap informasi
stock split yang dilakukan perusahaan. Hal ini dikarenakan stock split
memberikan sinyal yang positif berupa informasi mengenai kinerja
perusahaan yang baik kepada para investor sehingga investor dapat lebih
tertarik menanamkan modalnya. Stock split juga dapat meningkatkan
liquiditas perdagangan karena dengan stock split, maka harga saham yang
tinggi akan mudah di beli oleh investor dikarenakan harganya yang sudah
dipecah.

J. Tinjauan Pustaka
Berikut merupakan penelitian terdahulu tentang pengaruh pemecahan saham
(stock split) terhadap harga saham:
Hasil penelitian dari Iguh Wijanarko Presetiono (2012) yang
berjudul “Analisis Pengaruh Pemecahan Saham (Stock Split) Terhadap
Likuiditas Saham dan Return Saham (Studi Kasus Pada Perusahaan yang
Terdaftar BEI Periode 2007-2011)” penelitian ini menggunakan metode
analisis uji paired samples T-test Menyimpulkan hasil penelitiannya
terdapat perbedaan pada likuiditas sebelum dan sesudah stock split dan
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tidak memberikan perbedaan terhadap abnormal return yang diterima oleh
para investor.61
Hasil penelitian dari Fretty Asih Rumanti dan Moerdiyanto dengan
penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pemecahan Saham (Stock split)
Terhadap Return dan Trading Volume Activity (TVA) Saham Perusahaan
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2006-2010”

metode yang

digunakan dalam penelitian ini uji paired samples T-test. Menyimpulkan
hasil dari penelitiannya bahwa pengumuman stock split berpengaruh
signifikan terhadap return saham hanya pada periode-periode tertentu,
stock split juga menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan setelah
tanggal pengumuman stock split terhadap abnormal return perusahaan dan
pengumuman stock split menunjukan ada perbedaan yang signifikan
sehingga Trading Volume Activity (TVA) sebelum stock split berbeda
dengan sesudah stock split.62
Hasil penelitian dari Hadiyan Faris dengan penelitiannya yang
berjudul “Analisis Pengaruh Pemecahan Saham (Stock Split) Terhadap
Harga Saham dan Volume Perdagangan Saham dilakukan di Bursa Efek
Indonesia pada periode tahun 2006-2011” menggunakan metode Uji
Paired Samples T-Test Menyimpulkan hasil penelitiannya terdapat
perbedaan pada likuiditas

61

sebelum dan sesudah stock split dan tidak

Iguh Wijanarko Prasetyo. “Analisis Pengaruh Pemecahan Saham (Stock Split)
Terhadap Likuiditas Saham dan Return Saham (Studi Kasus Pada Perusahaan yang Terdaftar BEI
Periode 2007-2011)”. Diponegoro Journal Of Management. Vol. 1. (Semarang 2012), h. 9
62
Fretty Asih Rumanti, Moerdiyanto. “Pengaruh Pemecahan Saham (Stock split)
Terhadap Return dan Trading Volume Activity (TVA) Saham Perusahaan yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia 2006-2010”. Vol. 1 ( 2012), h. 9
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memberikan perbedaan terhadap abnormal return yang diterima oleh para
investor.63
Hasil penelitian dari Mitesh Patel, Munjal Dave, Mayur Shah yang
berjudul “Stock Price And Liquidity Effect Of Stock Split: Evidence From
Indian Stock Market” menggunakan uji paired sample t-test dengan uji
expected return yang menunjukkan bahwa pasar saham India efisien
sementara pengumuman stock split dan tidak ada yang bisa mendapatkan
abnormal return dari pasar saham India, tetapi pengumuman stock split
berdampak negatif pada return saham. Studi ini juga mengungkapkan
sama dengan harga saham karena disini rasio volume menurun setelah
pengumuman stock split.64
Hasil penelitian dari Bhuvaneshwari dan Ramya yang berjudul
“Impact Of Stock Split Announcement On Stock Prices” dengan
menggunakan metode perhitungan dalam penelitian ini adalah Average
Abnormal Return (AAR), Cumulative Average Abnormal Return (CAAR),
dan menggunakan

metode Uji Paired Sample T-test. menunjukkaan

bahwa jumlah perusahaan yang memiliki return rata-rata positif selama
open window lebih dari perusahaan yang memiliki return rata-rata negatif.
Jumlah perusahaan yang memiliki return positive pada tanggal
pengumuman juga lebih banyak dari pada perusahaan yang memiliki

63

Haridan Faris. 2012. Analisis Pengaruh Pemecahan Saham (Stock Split) Terhadap
Harga Saham dan Volume Perdagangan Saham dilakukan di Bursa Efek Indonesia pada periode
tahun 2006-2011.
64
Mitesh Patel, Munjal Dave, Mayur Shah. “Stock Price And Liquidity Effect Of Stock
Split: Evidence From Indian Stock Market”. International Journal Of Management Reseacrh &
Review. Vol. 6 (2016), h. 8
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return negative. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa pengumuman
stock split memiliki dampak positive pada harga saham perusahaan.65
Hasil

penelitian

dari

Natali

Yustisia

berpendapat

bahwa

berdasarkan hasil pengujian dan analisis, stock split tidak mempengaruhi
volume

perdagangan

saham.

Kemudian,

stock

split

juga

tidak

mempengaruhi bid-ask spread. Selain itu, stock split tidak memiliki efek
pada saham dalam abnormal return. Dalam penelitiannya yang berjudul
“The Impact of Stock Split on the Performance in Indonesian
Manufacturing Companies” dengan menggunakan metode uji paired
sample t-test dengan menggunakan metode perhitungan TVA ( Trading
Volume Activity).66
Dari bebeapa penelitian yang sebelumnya dilakukan terdapat
perbedaan dalam riset ini dengan riset sebelumnya terletak pada objek
penelitian dan pada periode penelitian penelitian ini dilakukan pada saham
syariah yaitu pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah
Indonesia periode 2013-2018

K. Kerangka Berfikir
Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yaitu indeks yang dimasukan
untuk digunakan sebagai tolak ukur kinerja investasi pada saham yang
berbasis syariah, karena dengan indeks ini diharapkan dapat meningkatkan
kepercayaan investor untuk mengambil investasi syariah. Stock split adalah
65
66

Bhuvaneshwari, K.Ramya. “Impact Of Stock Split Announcement….., h.10
Natalia Yustisia. “The Impact of Stock Split on the Performance in Indonesian…, h.7

45

salah satu corporate action yang dilakukan oleh emiten ketika harga
sahamnya terlalu tinggi sehingga menyebabkan menurunnya minat investor
untuk membeli saham di perusahaan tersebut. Variabel dalam penelitian ini
adalah abnormal return dari stock split yang merupakan selisih actual
return (return sesungguhnya) dengan expected return yang diharapkan
dapat terjadi sebelum informasi resmi diterbitkan atau telah terjadi
kebocoran informasi (leakage of information). Dalam gambar kerangka
pemikiran penulis mencoba menggambarkan uraian bagaimana hasil dari
pengaruh stock split ( 30 hari sebelum dan 30 hari sesudah) (X) apakah
berpengaruh terhadap pergerakan harga saham (Y) menggunakan Abnormal
return.

Hal

tersebut

diketahui

dengan

menguji

abnormal

return

menggunakan uji paired samples t-test. Berdasarkan analisis yang telah
peneliti paparkan diatas, maka pengaruh masing-masing variabel tersebut

STOCK SPLIT (X)

1. SEBELUM
2. SESUDAH

HARGA SAHAM (Y)
Abnormal Return

UJI PAIRED SAMPLES T-TEST
1. Signaling Therory
2. Trading Range Therory

Gambar 2.1 kerangka pemikiran
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L. Hubungan Antara Variabel Dengan Pengembangan Hipotesis
Hipotesis adalah dugaan sementara mengenai suatu hal atau
permasalahan yang harus dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan
data dan fakta atau informasi yang diperoleh dari hasil penelitian yang
valid dan reliabel dengan menggunakan cara yang sudah ditentukan.67
1. Pengaruh stock split (sebelum dan sesudah) terhadap pergerakan
harga saham
Stock split menunjukan sinyal positif karena hanya perusahaan yang
nilai sahamnya tinggi dan mempunyai kinerja bagus yang bisa
melakukan stock split. Publik yang mengetahui sinyal positif dari
stock split akan menyambut baik stock split yang dilakukan oleh
perusahaan. Dengan melakukan stock split, harga saham perusahaan
akan lebih terjangkau dan akan menarik investor untuk membeli
saham. Jika permintaan saham meningkat maka akan terjadi
pergerakan harga saham. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat
dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:
Ha1 : terdapat pengaruh stock split (sebelum dan sesudah) terhadap
pergerakan harga saham.

67

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, Metode Penelitian (Bandung: Mandar Maju,
2002), h.108.
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2. Pengaruh pergerakan harga saham dalam perspektif signaling
theory dan trading range theory
Dalam teorinya stock split berpengaruh terhadap pergerakan harga
saham, teori yang menyatakan demikian adalah Signaling Theori dan
Trading Range Theori. Signaling theory mengatakan bahwa stock
split memberikan informasi kepada investor tentang prospek
peningkatan return masa depan yang substansial. Return yang
meningkat tersebut dapat diprediksi dan merupakan sinyal tentang
laba jangka pendek dan jangka panjang. Dan Trading range theory
mengatakan bahwa stock split akan meningkatkan likuiditas
perdagangan saham. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat
dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:
Ha2 : terdapat pengaruh pergerakan harga saham dalam perspektif
signaling theory dan trading range theory.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU
Sugiono. Penelitian Administratif , Bandung : Alfa Beta, 2001.
Christoper Pass dan bryan lowes, Kamus Lengkap Ekonomi, Jakarta : Erlangga,
1994.
I Made Sudana, Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktik. Jakarta :
Erlangga,2015.
Indah Yuliana, Investasi Produk Keuangan Syariah, Malang : UIN-MALIKI
PRESS, 2010.
Fatwa DSN No.40/DSN-MUI/X/2003, “Pasar Modal dan Pedoman Umum
Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal”.
Abi Hurairah Moechdie dan Haryajid Ramelan, Gerbang Pintar Pasar Modal,
Jakarta : PT. Capital Bridge Advisory, 2012.
M. Irsan Nasrudin, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, cetakan ke-8, Jakarta :
Kencana, 2014.
M Paulus Situmorang, Pengantar Pasar Modal, Jakarta : Mitra Waeana Media,
2012.
Abdul Manan, Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal
Syariah
Indonesia, Jakarta: Kencana, 2009.
Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Prenadamedia
Kencana, 2009.
Andri Soemitra, Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia, Jakarta:
Prenadamedia Kencana, 2014.
Abdul Manan, Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal
Syariah Indonesia, Cetakan ke-2, Jakarta : Prenada Media, 2017.
Sinta Ayu Purnamasari, Kompilasi Pasar Modal Konvensional dan Pasar Modal
Syariah, Bandar Lampung : Modul Pasar Modal, 2016.
Darmaji, Fakhrudin, Pasar Modal Di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab,
Jakarta: Salemba Empat, 2006.
Tjiptono Darmadji, Pasar Modal di Indonesia (Pendekatan Tanya jawab), Jakarta
: Salemba Empat, 2001.

Lukas Setia Atmaja, Teori dan Praktek Manajemen Keuangan, Yogyakarta :
Andi, 2008.
Abdul Halim, Manajemen Keuangan Bisnis, Malang : Ghalia, 2007.
Irham Fahmi, Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal, Jakarta :
Mitra Wacana Media, 2014.
Hendy M Fakhruddin, Go Public Stategi Pendanaan dan Peningkatan Nilai
Perusahaan, Jakarta: Gramedia, 2008.
Nurul Huda, Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan
Praktis, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
Taufik hidayat, Buku Pintar Investasi Reksadana, Saham, Opsi Saham, Valas dan
Emas, Jakarta : Media Kita, 2010.
Sawidji Widoatmodjo, Cara Sehat Investasi Di Pasar Modal, Jakarta: PT. Elex
Media Computindo, 2005.
Jogiyanto, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi Kelima, (Yogyakarta :
BPFE , 2008),
Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, Metode Penelitian, Bandung: Mandar
Maju, 2002.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung:
Alfabeta, 2008.
Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-aplikasi,
Jakarta : Bumi Aksara, 2007.
Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, Metode Penelitian Bisnis, Yogyakarta:
BPEF Cetakan Ke-6, 2014.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed
Metods), Bandung : Alfabeta, 2015.
Edi Riadi, Statistika Penelitian, Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2016.
JURNAL
Kurniawati, Indah, “Analisis Kandungan Informasi Stock Split dan Liquiditas
Saham:Studi Empiris pada Non-synchronous Trading”. Jurnal Riset
Akuntansi Indonesia, Vol.6, 2013.

Zainal Abidin Zein, Novita Indrawati dan Eka Hariyani, “Pengaruh Stock Split
Terhadap Harga dan Likuiditas Saham”. Jurnal ekonomi. Vol. 17 no
2, Agustus 2009.
Natalia Yustisia, “The Impact of Stock Split on the Performance in Indonesian
Manufacturing Companies”. Binus Business Review, Vol. 9, no 1,
March 2018.
Enggar Trijunanto. “Analisis Pengaruh Pemecahan Saham (Stock Split) Terhadap
Abnormal Return Saham dan Likuiditas Saham Pada Perusahaan
Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2011-2015”. Vol 8
Zainal Abidin Zein, Novita Indrawati dan Eka Hariyani, “Pengaruh Stock Split
Terhadap Harga dan Likuiditas Saham”. Jurnal ekonomi. Vol. 17 no
2, Agustus 2009.
Fitri Andriani. Pengaruh Stock Split Terhadap Pergerakan Harga Saham Syariah
Indonesia, skripsi program sarjana FEBI jurusan Ekonomi Islam UIN
Raden Intan, Lampung, 2017.
Bhuvaneshwari, Ramya, Impact of Stock Split Announcement On Stock Prices”.
International journal of management. Vol. 5. Issue 3, March 2014.
Iguh Wijanarko Prasetyo. “Analisis Pengaruh Pemecahan Saham (Stock Split)
Terhadap Likuiditas Saham dan Return Saham (Studi Kasus Pada
Perusahaan yang Terdaftar BEI Periode 2007-2011)”. Diponegoro
Journal Of Management. Vol. 1, Semarang 2012.
Fretty Asih Rumanti, Moerdiyanto. “Pengaruh Pemecahan Saham (Stock split)
Terhadap Return dan Trading Volume Activity (TVA) Saham
Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2006-2010”. Vol.
1, 2012.
Haridan Faris. 2012. Analisis Pengaruh Pemecahan Saham (Stock Split)
Terhadap Harga Saham dan Volume Perdagangan Saham dilakukan
di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2006-2011.
Mitesh Patel, Munjal Dave, Mayur Shah. “Stock Price And Liquidity Effect Of
Stock Split: Evidence From Indian Stock Market”. International
Journal Of Management Reseacrh & Review. Vol. 6, 2016.
Surtikanti Devi, “Pengaruh Pemecahan Saham (Stock Split) Terhadap Return
Saham di BEI”. Jurnal Riset Akutansi, Vol 1, No 2.
Erwijaya dan Nur Indriantoro, Analisis Pengaruh Pemecahan Saham Terhadap
Perubahan Harga Saham, Jurnal Riset Akutansi Indonesia, Vol 2.

SUMBER ONLINE
Otoritas Jasa Keuangan, “Konsep Dasar Pasar Modal Syariah” (On-line) tersedia
di:
https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/Pasar-ModalSyariah.aspx (25 april 2019) dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah
Saham Syariah,”Indonesia Sharia Stock Indeks (ISSI.JK)” (O n - l i n e), tersedia
di:
http://www.idx.co.id/id.id/beranda/produkdanlayanan/pasarsyariah/ind
ekssahamsyariah.aspx
(26Agustus
2019),
dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
“Fatwa dan Landasan Hukum Pasar Modal Syariah Indonesia” (O n - l i n e).
Tersedia di: http://www.idx.co.id/idid/beranda/produkdanlayanan/pasarsyariah/fatwadanlandasanhukum.a
spx (26 Agustus 2019) , dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Indonesia Stock Exchange “Profil Perusahaan Tercatat” (On-line) tersedia di:
http://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/profil-perusahaan-tercatat/.
(12 april 2019) dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah
Haris Darmawan, “Definisi Stock Split adalah” (On-line) tersedia di:
http://www.google.co.id/amp/s/www.finansialku.com/stock-splitadalah/amp/ (20 april 2019) dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah
Indonesia Stock Exchange “Profil Perusahaan Tercatat” (On-line) tersedia di:
http://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/profil-perusahaan-tercatat/
(12 april 2019) dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah
“Jadwal Pelaksanaan Pemecahan Saham (Stock Split) MNC LAND Tbk, PT
(KPIG)”.
(On-line),
tersedia
di
https://www.ksei.co.id/Announcement/files/KPIG_MCONV_2018100
4_ID.pdf (28 September 2019) dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah
Cara Uji One Sample t Test dengan SPSS dan Interpretasi Lengkap (online)
tersedia di : https://www.spssindonesia.com/2018/12/cara-uji-onesample-t-test-spss.html ( 18 agustus 2019)
“Indeks

Saham Syariah” Onlone tersedia di https://www.idx.co.id/idxsyariah/indeks-saham-syariah/ (20 Oktober 2019)

“sejarah

profil
singkat
perusahaan”
(On-line)
tersedia
di
https://britama.com/index.php/2012/11/sejarah-dan-profil-singkat/
diakses pada 4 januari 2020

:

