
 

 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1    Pengertian Bank 

Kuncoro (2002), definisi Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya 

adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat 

dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan 

peredaran uang. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan usahanya sehari-hari 

bank harus mempunyai dana agar dapat memberikan kredit kepada masyarakat. 

Dana tersebut dapat diperoleh dari pemilik bank (pemegang saham), pemerintah, 

Bank Indonesia, pihak-pihak di luar negeri, maupun masyarakat dalam negeri. 

Dana dari pemilik bank berupa setoran modal yang dilakukan pada saat pendirian 

bank. 

 

Dana dari pemerintah diperoleh apabila bank yang bersangkutan ditunjuk oleh 

pemerintah untuk menyalurkan dana-dana bantuan yang berkaitan dengan 

pembiayaan proyek-proyek pemerintah, misalnya Proyek Inpres Desa Tertinggal. 

Sebelum dana diteruskan kepada penerima, bank dapat menggunakan dana 

tersebut untuk mendapatkan keuntungan, misalnya dipinjamkan dalam bentuk 

pinjaman antar bank (interbank call money) berjangka 1 hari hingga 1 minggu. 

Keuntungan bank diperoleh dari selisih antara harga jual dan harga beli dana 
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tersebut setelah dikurangi dengan biaya operasional. Dana-dana masyarakat ini 

dihimpun oleh bank dengan menggunakan instrumen produk simpanan yang 

terdiri dari Giro, Deposito dan Tabungan. Pada Intinya bank dapat didefinisikan 

sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak. Sesuai undang-undang perbankan no 7 tahun 1992 

tentang perbankan sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang no 10 tahun 

1998 menjelaskan pengertian bank sebagai perusahaan yang bergerak di bidang 

jasa, yang kegiatan pokoknya mempunyai 3 fungsi utama, sebagai berikut: 

 Menerima penyimpanan dana masyarakat dalam berbagai bentuk 

 Menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada masyarakat untuk 

mengembangkan usaha 

 Melaksanakan berbagai jasa dalam kegiatan perdagangan dan pembayaran 

dalam negeri maupun luar negeri, serta berbagai jasa lainnya di bidang 

keuangan, diantaranya Inkaso transfer, traveler check, credit card, safe 

deposit box, jual beli surat berharga, dan lain sebagainya. Selain itu 

menyediakan juga jasa dalam dunia investasi. 

 

2.1.1. Tugas, Sifat, dan Jenis Bank 

1. Tugas Bank 

     a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter 



12 
 

 Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi 

yang ditetapkannya. 

 Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara 

termasuk tetapi tidak terbatas pada: 

 Operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun 

valuta asing, 

 Penetapan tingkat diskonto, 

 Penetapan cadangan wajib minimum, dan 

 Pengaturan kredit dan pembiayaan. 

b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran: 

 Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas jasa sisa 

pembayaran. 

 Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk 

menyampaikan laporan tentang kegiatannya. 

 Menetapkan penggunaan alat pembayaran. 

 Mengatur dan mengawasi bank. 

2. Jenis Bank 

Jenis Bank Berdasarkan fungsinya: 
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 Bank Sentral, yaitu: Bank Indonesia, bertugas mengatur kebijakan 

dalam bidang keuangan (moneter) dan pertumbuhan perekonomian di 

Indonesia. 

 Bank Umum, yaitu: Bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran 

 Bank Perkreditan Rakyat, yaitu: Bank yang dapat menerima simpanan 

hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk yang 

lain. 

 Bank Umum yang khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu, yaitu: 

melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan 

untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan 

ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas, 

pembangunan perumahan. 

 Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya:  

 Bank Umum Milik Negara, yaitu: Bank yang hanya dapat didirikan 

berdasarkan undang-undang 

 Bank Umum Swasta, yaitu: Bank yang didirikan dan menjalankan 

usaha oleh golongan pengusaha tertentu setelah mendapatkan izin dari 

menteri keuangan. 

 Bank Campuran, yaitu: Bank yang didirikan bersama-sama oleh satu 

atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan 
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oleh WNI atau badan Hukum Indonesia dengan satu atau lebih yang 

berkedudukan di Luar Negeri 

 Bank Pembangunan Daerah, yaitu: Bank milik Pemerintah Daerah 

 Bank Syariah, yaitu: bank yang menerapkan prinsip perbankan 

berdasarkan Syariah Islam 

 Jenis Bank Menurut Kegiataannya: 

 Corporate Bank - Pelayanan berskala besar 

 Retail Bank - Pelayanan Berskala kecil 

 Retail Corporate Bank - Pelayanan berskala besar dan kecil 

 

Jenis Bank Menurut Status dan Kedudukannya 

1. Bank Devisa, adalah bank yang dalam kegiatan usahanya dapat melakukan 

transaksi dalam valuta asing, baik dalam hal penghimpunan dan penyaluran 

dana, serta dalam pemberian jasa-jasa keuangan. Dengan demikian, bank 

devisa dapat melayani secara langsung transaksi-transaksi dalam skala 

Internasional. 

2. Bank Non Devisa, adalah bank umum yang masih berstatus non devisa hanya 

dapat melayani transaksi-transaksi di dalam negeri (domestik). Bank umum 

non devisa dapat meningkatkan statusnya mejadi bank devisa setelah 

memenuhi ketentuan-ketentuan antara lain: volume usaha minimal mencapai 
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jumlah tertentu, tingkat kesehatan, dan kemampuannya dalam memobilisasi 

dana, serta memiliki tenaga kerja yang berpengalaman dalam valuta asing. 

 

Terdapat dua sifat khusus industri perbankan sebagai berikut: 

1. Merupakan salah satu sub-sistem industri jasa keuangan yang berfungsi 

sebagai jantung atau motor penggerak roda perekonomian suatu negara 

mencerminkan indikator kestabilan tingkat perekonomian suatu negara. 

2. Industri perbankan adalah suatu industri yang sangat bertumpu kepada 

kepercayaan masyarakat sebagai salah satu modal utama. Karena adanya dua 

sifat khusus tersebut, industri perbankan adalah industri yang diatur sangat 

ketat oleh pemerintah. Perubahan fungsi serta penegakannya harus dilakukan 

sangat hati-hati dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkannya dari sisi 

perekonomian negara serta kepercayaan masyarakat yang harus diperhatikan 

dengan seksama. 

 

 

2.1.2 Peranan dan Fungsi Bank dalam Sistem Keuangan 

a. Fungsi Bank Secara Umum 

  Sebagaimana yang telah disinggung pada definisi tentang bank diatas, 

bahwa fungsi dan peranan bank secara umum adalah 3 (tiga) perihal yang 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Penghimpun dana. Secara garis besar, dana yang dapat dimanfaatkan 

oleh sebuah bank untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun 

dana dalam bentuk simpanan antara lain, bersumber dari: 

a. Masyarakat luas yang diperoleh melalui usaha bank 

menawarkan produk simpanan, berupa tabungan, deposito dan 

giro 

b. Lembaga keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang 

berupa kredit likuiditas dan call money (dana yang sewaktu-

waktu dapat ditarik kembali oleh bank yang meminjam) 

c. Pemilik modal yang berupa setoran modal awal pendirian 

maupun pengembangan modal 

2. Penyalur dana. Dana yang berhasil dihimpun oleh sebuah bank 

kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit atau bentuk 

lainnya kepada masyarakat yang memerlukan, seperti: pembelian 

surat-surat berharga, penyertaan, pemilikan harta tetap dan lain 

sebagainya. Pemberian kredit akan menimbulkan risiko, oleh sebab 

itu dalam pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan dan azas 

kehati-hatian. 

Pelayanan jasa keuangan dalam mengemban tugas sebagai “pelayan 

lalu lintas pembayaran uang”. Bank melakukan berbagai aktivitas 

kegiatan lainnya, seperti pengiriman uang/transfer, inkaso, penagihan 

surat berharga/collection, cek wisata, kartu debit, kartu kredit, 

transaksi tunai, BI-RTGS, SKN-BI, ATM, E-banking dan pelayanan 

perbankan lainnya. Dengan melaksanakan fungsi ini, diharapkan 
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bank dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat selain memperoleh 

sumber pendapatan berupa komisi, bunga atau bagi hasil. 

 

b. Fungsi Bank Secara Khusus 

Sedangkan secara lebih khusus selain fungsi-fungsi umum diatas, bank 

juga berfungsi sebagai agent of trust, agent of development dan agent of 

service. Hal ini dapat dijelaskan, sebagai berikut: 

 

Agent of Trust, yaitu lembaga yang berlandaskan kepercayaan. Dasar 

utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam 

penghimpun dana maupun penyaluran dana. Dalam fungsi ini harus 

dibangun kepercayaan yang bergerak kedua arah yaitu dari dan ke 

masyarakat. 

 

Agent of Development, yaitu: lembaga yang memobilisasi dana untuk 

pembangunan ekonomi disuatu negara. Kegiatan bank berupa 

penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya 

kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut antara lain 

memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan 

distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa 

kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tidak dapat dilepas  dari 

adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi dan 

konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian 

suatu masyarakat. 
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Agent of Service, yaitu bank juga memberikan pelayanan jasa perbankan 

dalam bentuk transaksi keuangan kepada masyarakat seperti pengiriman 

uang/ transfer, inkaso, penagihan surat berharga/collection, cek wisata, 

kartu debit, kartu kredit, transaksi tunai, BI-RTGS, BI-SKN, ATM, E-

banking serta pelayanan yang lainnya. Jasa yang ditawarkan bank ini erat 

kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. 

 

c. Peran Bank dalam Sistem Keuangan 

Dalam menjalankan kegiatannya, bank mempunyai peran penting dalam 

sistem keuangan nasional. Hal ini dapat dijelaskan, sebagai berikut: 

1. Pengalihan asset (asset transmutasion) yaitu: pengalihan dana atau 

aset dari unit surplus ke unit defisit. Dalam hal ini, seumber dana yang 

diberikan pada pihak peminjam berasal dari pemilik dana yaitu unit 

surplus yang jangka waktunya dapat diatur sesuai dengan keinginan 

pemilik dana. Dengan demikian, bank berperan sebagai pengalih aset 

yang likuid dari unir surplus (lender) kepada unit defisit (borrower). 

2. Transaksi (transaction), yaitu bank memberikan berbagai kemudahan 

kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi keuangan. Dalam 

ekonomi modern, transaksi barang dan jasa tidak pernah terlepas dari 

transaksi keuangan. Untuk itu, produk, jasa dan layanan yang 

ditawarkan oleh bank (seperti tabungan, deposito, giro, pemberian 

kredit, jasa pengiriman uang, layanan E-Banking serta layanan 

perbankan lainnya) memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. 
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3. Likuditas (liquidity) yaitu: bank juga berperan sebagai penjaga 

likuiditas masyarakat, dengan membantu aliran likuiditas/dana dari 

unit surplus kepada unit defisit yang dilakukan dengan cara unit 

surplus menempatkan dananya dalam bentuk giro, tabungan, depostio 

dan produk dana bank lainnya yang kemudian disalurkan dalam 

bentuk kredit kepada pihak yang mengalami defisit. Dengan demikian 

bank memberikan layann fasilitas pengelolaan likuiditas kepada pihak 

yang surplus likuiditas dan menyalurkannya kepada pihak yang 

mengalami kekurangan likuiditas. 

4. Efisiensi (Efficiency), yaitu: peranan bank sebagai broker adalah 

menemukan peminjam dan pengguna modal tanpa mengubah 

produknya. Disini bank hanya memperlancar dan mempertemukan 

pihak-pihak yang saling membutuhkan. Adanya informasi yang tidak 

simetris (asymetric information) antara peminjam dan investor 

menimbulkan masalah insentif. Peran bank menjadi penting untuk 

memecahkan masalah insentif tersebut. Untuk jelas peran bank dalam 

hal ini yaitu menjembatani dua pihak yang saling berkepentingan 

untuk menyamakan informasi yang tidak sempurna, sehingga terjadi 

efisiensi biaya ekonomi. 

 

2.2. Pasar Modal 

Pengertian pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang 

terorganisasi, termasuk didalamnya adalah bank-bank komersial dan semua 

lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga 
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yang beredar. Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar (tempat, berupa 

gedung) yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, 

dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang 

efek (Sunariyah, 2000). 

 

“Husnan (2003) adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang 

yang bisa diperjual-belikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, 

baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun perusahaan 

swasta.” 

 

“Marzuki Usman (1989), pasar modal adalah pelengkap di sektor keungan 

terhadap dua lembaga lainnya yaitu bank dan lembaga lainnya yaitu bank dan 

lembaga pembiayaan. Pasar modal memberikan jasanya yaitu menjembatani 

hubungan antara pemilik modal dalam hal ini disebut sebagai pemodal 

(investor).” 

 

Peranan Pasar Modal 

Dilihat dari sudut ekonomi makro, peranan pasar modal adalah sebagai suatu 

piranti untuk melakukan alokasi sumber daya ekonomi secara optimal. Akibat 

lebih jauh dari berfungsinya pasar modal sebagai piranti untuk mengalokasikan 

sumber daya ekonomi secara optimal adalah naiknya pendapatan nasional, 

terciptanya kesempatan kerja, dan semakin meningkatnya pemerataan hasil-hasil 

pembangunan. 
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2.3 Spin-off 

Spin-off adalah pemisahan unit bisnis, divisi, atau anak perusahaan dari 

perusahaaan induk sehingga tercipta entitas bisnis yang baru dan independen 

dalam aspek manajemen dan keuangannya. 

Spin-off is a corporate divestiture in which a division of a corporation become 

and independent company and stock of the new company is distribute to the 

corporation’s shareholders.( Black’s Law Dictionary) 

 

1.  Pengertian Stock Split  adalah memecah selembar saham menjadi n 

lembar saham sehingga harga per lembar saham baru setelah stock split 

adalah sebesar 1/n dari harga sebelumnya (Hartono, 2009). Pemecahan 

saham juga diartikan sebagai tindakan memecah nilai nominal saham 

menjadi pecahan yang lebih kecil dan jumlah lembar saham yang beredar 

menjadi banyak sesuai dengan faktor pemecahan (split factor).  

Menurut Abdul Halim (2005) terdapat dua jenis stock split: 

a. Pemecahan naik (Split Up atau sering disebut Stock split) : Pemecahan 

naik adalah penurunan nilai nominal perlembar saham yang 

mengakibatkan bertambahnya jumlah saham yang beredar. Misalnya 

pemecahan saham dengan faktor pemecahan 1:2, 1:3. 

b. Pemecahan turun (Split Down atau sering disebut Revers Stock 

Split): Pemecahan turun adalah peningkatan nilai nominal per lembar 

saham dan mengurangi jumlah saham yang beredar. Misalnya pemecahan 

turun dengan faktor pemecahan 2:1, 3:1 

 

http://ekonomi.kabo.biz/2012/01/reverse-stock-split.html
http://ekonomi.kabo.biz/2012/01/reverse-stock-split.html
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2.4 Pengertian Saham 

Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan perusahaan 

sehingga pemegang saham memiliki hak klaim atas dividen atau distribusi lain 

yang dilakukan perusahaan kepada pemegang saham lainnya (Husnan, 2005). 

Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas 

tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut dan 

porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan 

dalam perusahaan tersebut (Darmadji, 2001). 

Ada beberapa sudut pandang untuk membedakan saham (Darmadji dan 

Fakhruddin, 2001): 

1.  Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim  

a. Saham Biasa (common stock) 

 Mewakili klaim kepemilikan pada penghasilan dan aktiva yang dimiliki 

perusahaan 

 Pemegang saham biasa memiliki kewajiban yang terbatas. Artinya, jika 

perusahaan bangkrut, kerugian maksimum yang ditanggung oleh 

pemegang saham adalah sebesar investasi pada saham tersebut. 

b. Saham Preferen (Preferred Stock) 

 Saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham 

biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga 

obligasi), tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil, seperti yang 

dikehendaki investor. 
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 Serupa saham biasa karena mewakili kepemilikan ekuitas dan 

diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis di atas lembaran 

saham tersebut; dan membayar deviden. 

 Persamaannya dengan obligasi adalah adanya klaim atas laba dan aktiva 

sebelumnya, devidennya tetap selama masa berlaku dari saham, dan 

memiliki hak tebus dan dapat dipertukarkan (convertible) dengan 

saham biasa. 

2. Ditinjau dari cara peralihannya 

a. Saham Atas Unjuk (Bearer Stocks) 

 Pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah 

dipindahtangankan dari satu investor ke investor lainnya. 

 Secara hukum, siapa yang memegang saham tersebut maka ialah yang 

diakui sebagai pemiliknya dan berhak untuk ikut hadir dalam RUPS. 

b. Saham Atas Nama (Registered Stocks) 

 Merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, di 

mana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu. 

 

2.5 Harga Saham 

(Hartono, 1998) Harga saham adalah harga yang terjadi di pasar bursa pada waktu 

tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar yaitu permintaan dan penawaran pasar. 

Harga saham dipengaruhi oleh 4 aspek yaitu: pendapatan, dividen, aliran kas, dan 

pertumbuhan. Pada penelitian ini yang akan dibahas adalah pengaruh dividen 
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dengan harga saham, dimana harga saham dianggap sebagai nilai sekarang dari 

seluruh dividen yang diharapkan di masa mendatang. 

2.6 Return Saham   

Brigham et al (1999), pengertian dari return adalah measure the financial 

performance of an investment. Pada penelitian ini, return digunakan pada suatu 

investasi untuk mengukur hasil keuangan suatu perusahaan. Horne dan Wachoviz 

(1998) mendefinisikan sebagai: return as benefit which related with owner that 

includes cash dividend last year which is paid,together with market cost 

appreciation or capital gain which is realization in the end of the year. Menurut 

Jones (2000) return is yield dan capital gain (loss) (1) Yield, yaitu cash flow 

dibayarkan secara periodik kepada pemegang saham (dalam bentuk dividen), (2) 

Capital gain (loss), yaitu selisih antara harga saham pada saat pembelian dengan 

harga saham pada saat penjualan. Hal tersebut diperkuat oleh Corrado dan Jordan 

(2000) yang menyatakan bahwa return from investment security is cash fow and 

capital gain/ loss.  Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan, dapat diambil 

kesimpulan return saham adalah keuntungan yang diperoleh dari kepemilikan 

saham investor atas investasi yang dilakukannya, yang terdiri dari dividen dan 

capital gain/ loss. 

 

Jogiyanto (2000), para pelaku pasar modal akan mengevaluasi setiap 

pengumuman yang diterbitkan oleh emiten, sehingga hal tersebut akan 

menyebabkan beberapa perubahan pada transaksi perdagangan saham, misalnya 

adanya perubahan pada volume perdagangan saham, perubahan pada harga  

saham, proporsi kepemilikan, dan lain-lain.  
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Berdasarkan jenisnya, return saham dibagi 2 yaitu (Ang, 1997): 

1.  Return realisasi (realized return) 

Return realisasi (realized return) merupakan return yang sudah terjadi. Return 

realisasi dihitung berdasarkan data historis. Return realisasi penting karena 

digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja dari perusahaan.  

2.  Return ekspektasi (expected return) 

Return ekspektasi (expected return) merupakan return yang diharapkan akan 

diperoleh oleh investor di masa mendatang. Berbeda dengan return realisasi 

yang sifatnya sudah terjadi, return ekspektasi sifatnya belum terjadi.  

Ada 2 komponen return saham, yaitu: 

a. Current income (Pendapatan Lancar) 

Maksudnya adalah pendapatan yang diterima biasanya dalam bentuk kas atau 

setara kas sehingga dapat diuangkan secara cepat. Yang setara kas lainnya 

adalah saham bonus atau dividen saham, yaitu dibayarkan dalam bentuk saham 

yang dapat dikonversi menjadi uang kas dengan cara menjual saham yang 

diterimanya.  

b. Capital gain (keuntungan selisih harga) 

Keuntungan yang diterima karena adanya selisih antara harga jual dan harga 

beli suatu investasi. Capital gain sangat tergantung dari pasar instrumen 

investasi yang bersangkutan, yang berarti bahwa instrumen investasi tersebut 

harus diperdagangkan di pasar.  
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2.7 Volume Perdagangan Saham atau Trading Volume Activity (TVA) 

Syahrul dkk (2000), "Volume adalah jumlah total lembar saham komoditi yang 

diperdagangkan pada masa tertentu". Kenaikan tajam dalam volume adalah 

pertanda kenaikan atau  penurunan tajam dalam harga karena mencerminkan 

minat investor yang bertambah dalam suatu saham. Berdasarkan mekanisme pasar 

semakin besar jumlah saham yang ditawarkan ke pasar maka akan semakin 

menekan harga saham yang bersangkutan (price pressure effect). 

 

Aktivitas volume perdagangan saham menggambarkan aktivitas perdagangan 

saham yang menunjukkan adanya mobilisasi dana masyarakat ke sektor ril. Salah 

satu penyebab terjadinya perbedaan jumlah lembar saham yang diperdagangkan di 

lantai bursa dari waktu ke waktu adalah adanya dampak dari peristiwa (event) 

yang mempengaruhi pasar  modal. Peningkatan aktivitas volume perdagangan 

mengindikasikan  bahwa  investor  memiliki  ekspentasi yang  baik  mengenai 

kondisi usaha. 

Volume perdagangan saham merupakan salah satu indikator dari reaksi pasar 

terhadap suatu peristiwa. Syahrul dkk (2000), Trading Volume Activity (TVA) 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

TVA : Jumlah saham yang diperdagangkan /Jumlah saham yang beredar 
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2.8 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.8 Penelitian Terdahulu 

No Judul Identitas Alat Analisis Hasil 

1 Peningkatan 

Ketaatan Syariah 

melalui Spin-off Unit 

Syariah Bank Umum 

Konvensional 

Khotibul 

Imam 

Uji beda Hasil uji hipotesis 

yang dilakukan 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

syariah  

2. Analisis pengaruh 

privatisasi terhadap 

kinerja keuangan 

BUMN ( study kasus 

dengan metode 

placement,employee 

dan spin-off) 

Jafri 

Nurhamsyah 

Said 

Statistik 

deskriptif 

dan 

pengujian 

hipotesis 

Hasil uji hipotesis 

yang dilakukan 

berpengaruh 

secara positif 

terhadap kinerja 

keuangan BUMN 

3 Corporate 

governance and the 

spin off decision 

Ahn 

Seongpil dan 

Mark D 

Walker 

Uji beda Keputusan 

manajemen 

dalam memilih 

kebijakan spin-off 

berdampak pada 

meningkatnya 

nilai perusahaan 

 


