
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar Modal (Bursa Efek/Stock Exchange) merupakan tempat untuk memperoleh

sumber pembiayaan eksternal perusahaan dan juga untuk memperoleh

pendapatan dengan berinvestasi dalam berbagai instrumen didalamnya. Dengan

adanya pasar modal maka pihak yang memiliki dana dapat menginvestasikan dana

tersebut dengan harapan memperoleh imbalan (return). Sedangkan pihak emiten

(dalam hal ini perusahaan) dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan

investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan.

Dalam transaksi jual/beli saham, investor tidak dapat secara langsung melakukan

transaksi di lantai bursa. Hal ini dikarenakan hanya pembeli dan penjual yang

sudah memiliki izin sebagai anggota saja yang dapat melakukan usaha sendiri,

yaitu sebagai perantara/pedagang efek (pialang/broker/dealaer). Oleh sebab itu,

broker sangat diperlukan oleh investor untuk bisa membeli ataupun menjual

saham di lantai bursa. Apabila seorang investor ingin menbeli/menjual surat

berharganya, maka investor tersebut harus menghubungi brokernya masing-

masing.
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Ketika seorang investor ingin menjual saham yang dimilikinya, maka broker akan

mengajukan harga beli (bid price) kepada investor tersebut. Sedangkan harga

yang ditawarkan oleh investor kepada broker disebut harga jual (ask price).

Selisih antara harga jual (ask price) dengan harga beli (bid price) sendiri

dinamakan sebagai bid ask spread. Bid ask spread ini merupakan komisi yang

akan diperoleh oleh broker, dimana besarnya nilai bid ask spread ditentukan

berdasarkan kesepakatan antara investor dan broker.

Selain sebagai perantara, broker juga mempunyai tugas lain sebagai kewajibannya

kepada investor, yaitu memberikan informasi yang menyangkut prospek emiten di

masa depan serta faktor-faktor lain yang berpengaruh pada saham. Informasi ini

dibutuhkan oleh investor agar dapat membuat keputusan yang tepat dalam

memilih investasi yang menguntungkan.

Akan tetapi informasi yang diperoleh oleh investor tidak selalu setara jumlahnya

sehingga para investor akan mengalami asimetri informasi, yaitu suatu kondisi

dimana salah satu pelaku pasar memiliki informasi yang lebih banyak dari pelaku

pasar lainnya. Untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi, investor akan

berupaya lebih demi mendapatkan informasi yang lebih baik. Terdapatnya

informasi akuntansi yang lebih baik maka akan dapat menurunkan biaya transaksi

yang juga menurunkan bid ask spread.
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Terdapat beberapa informasi yang bisa diperoleh ketika investor ingin

bertransaksi jual/beli saham di lantai bursa. Salah satunya adalah informasi

mengenai kebijakan stock split. Stock split merupakan salah satu kebijakan yang

diambil oleh emiten untuk memecah nominal harga saham yang sudah ada

menjadi nominal yang lebih kecil lagi karena harga saham tersebut dinilai terlalu

tinggi. Tingginya harga saham dinilai dapat menyebabkan harga saham tersebut

tidak lagi likuid, sehingga akan mengurangi kemampuan beli investor. Dengan

adanya kebijakan stock split, maka likuiditas saham akan tetap terjaga karena

adanya perubahan harga yang dianggap lebih baik sehingga akan mencerminkan

rasio-rasio keuangan yang cukup baik pula. Rasio-rasio keuangan yang baik

dipandang memiliki risiko yang kecil sehingga bid ask spreadnya akan rendah.

Oleh karena itu, banyak penelitian yang dilakukan untuk menguji faktor-faktor

yang mempengaruhi ukuran bid ask spread yang diperoleh oleh broker.

Berikut ini disajikan data tentang bid ask spread dan rasio keuangan yang

mempengaruhinya, serta perbandingan antara sebelum dan sesudah emiten

melakukan stock split pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek yang

melakukan kebijakan stock split pada tahun 2007:
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Tabel 1.1. Return Saham, Volume Perdagangan, Dividend Payout Ratio, Risk
of Return, dan Bid ask Spread Tahun 2007 Sebelum Stock Split.

No. Kode
Emiten

Tgl. Stock
Split

Return
Saham

Volume
Perdagangan DPR Risk of

Return
Bid Ask
Spread

1 BMTR 24/04/2007 10,3683 13,3670 1,2 0,0920 21,4315
2 DAVO 28/05/2007 5,2401 14,3193 0 0,0415 20,7761
3 ANTM 12/07/2007 11,5837 14,3581 0 0,0951 25,2099
4 AKRA 27/07/2007 10,3143 11,9802 31,14 0,0930 16,9115
5 SMGR 07/07/2007 6,6213 10.9125 5,01 0,0612 46,7542
6 SOBI 22/08/2007 16,0056 10,5497 0 0,1361 17,7493
7 HITS 11/09/2007 9,1916 8,1828 0 0,0792 22,8035
8 PWON 19/09/2007 25,8176 7,9589 0 0,2081 53,1905
9 JKON 12/12/2007 0 0 32,14 0 0

10 LPKR 26/12/2007 2,2570 13,8048 0 0,0200 8,3024
Rata-Rata 9,7400 10,5433 6,95 0,0826 23,3129

Sumber: Indonesian Capital Market Dictionary (ICMD) data diolah

Tabel 1.2. Return Saham, Volume Perdagangan, Dividend Payout Ratio, Risk
of Return, dan Bid ask Spread Tahun 2007 Sesudah Stock Split.

No. Kode
Emiten

Tgl. Stock
Split

Return
Saham

Volume
Perdagangan DPR Risk of

Return
Bid Ask
Spread

1 BMTR 24/04/2007 -0,7850 14,5227 0 -0,0120 22,7960
2 DAVO 28/05/2007 -4,0358 14,9157 0 -0,0482 30,6156
3 ANTM 12/07/2007 12,5323 16,2334 0 0,1011 32,7468
4 AKRA 27/07/2007 4,8248 13,5713 31,14 0,0454 21,2504
5 SMGR 07/07/2007 3.0315 12,9333 5,01 0,0267 45,5558
6 SOBI 22/08/2007 17.3524 13,6774 0 0,1546 26,3881
7 HITS 11/09/2007 -8,5667 11,4552 0 -0,0940 20,2063
8 PWON 19/09/2007 1,1893 11,9575 0 0,0078 20,6702
9 JKON 12/12/2007 -4,3552 7,4708 31,42 -0,0473 19,5777

10 LPKR 26/12/2007 0,8391 14,6824 0 0,0029 19,6704
Rata-Rata 2,2081 13,1420 6,757 0,0137 25,9477

Sumber: Indonesian Capital Market Dictionary (ICMD) data diolah

Tabel 1.1 dan tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan pada

tahun 2007 sedang mengalami penurunan return saham setelah melakukan stock

split dengan rata-rata penurunan sebesar 77,33%, dan berakibat meningkatkan bid

ask spread dengan rata-rata peningkatan 11,30%. Hal ini berarti bahwa, data pada

tabel menunjukkan hubungan berbanding terbalik antara return saham dengan bid

ask spread. Hal yang sama juga terjadi pada dividend payout ratio yang memiliki

hubungan berbanding terbalik dengan bid ask spread. Rata-rata tingkat penurunan

dividend payout ratio yaitu sebesar 2,78%. Akan tetapi, terdapat beberapa
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perusahaan yang mengalami hal yang sebaliknya dimana data tabel menunjukkan

hubungan berbanding lurus. Diantaranya, yaitu PT. Aneka Tambang Tbk (ANTM)

dan PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk (SOBI), dimana data tabel

menunjukkan return saham dan bid ask spreadnya mengalami peningkatan

setelah stock split. PT. Semen Gresik Tbk (SMGR) dan PT. Pakuwon Jati Tbk

(PWON) juga menunjukkan hal yang sama, dimana return saham dan bid ask

spreadnya mengalami penurunan setelah stock split.

Lain halnya dengan volume perdagangan, dimana sebagian besar perusahaan

mengalami peningkatakan volume perdagangan setelah kejadian stock split

dengan rata-rata peningkatan sebesar 24,65%, yang juga mengakibatkan

peningkatan pada bid ask spread. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan volume

perdagangan berbanding lurus dengan bid ask spred setelah melakukan stock split.

Namun berbeda dengan risk of return yang memiliki hubungan berbanding

terbalik dengan bid ask spread setelah kejadian stock split, dimana data pada tabel

menunjukkan risk of return mengalami penurunan setelah stock split dengan rata-

rata penurunan sebesar 83,41%, yang juga mengakibatkan peningkatan pada bid

ask spread.

Akan tetapi, terdapat pula perusahaan yang mengalami hal yang sebaliknya.

Diantaranya yaitu, PT. Semin Gersik Tbk (SMGR), PT. Humpuss Interoda

Transportasi Tbk (HITS), dan PT. Pakuwon Jati Tbk (PWON) yang mengalami

peningkatan volume perdagangan dan penurunan risk of return, dan

mengakibatkan penurunan bid ask spread. Hal yang sama juga dialami oleh PT.

Davomas Abadi Tbk, PT. Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT. Sorini Agro Asia
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Corporindo Tbk (SOBI), dan PT. Jaya Konstruksi Manggala Tbk (JKON), dimana

risk of returnnya mengalami peningkatan yang berakibat terjadinya peningkatan

bid ask spread.

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketidakkonsistenan pengaruh rasio-

rasio keuangan terhadap bid ask spread setelah kejadian stock split. Penelitian

terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi bid ask spread memiliki

hasil yang berbeda-beda sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kembali akan

kekonsistenan bid ask spread setelah peristiwa stock split pada perusahaan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah melakukan stock split. Adapun

variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah return saham, volume

perdagangan, dividend payout ratio, dan risk of return.

Berdasarkan uraian di atas dan membandingkan penelitian-penelitian sebelumnya,

maka dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Return Saham, Volume

Perdagangan, Dividend Payout Ratio, Dan Risk Of Return Terhadap Bid Ask

Spread Sesudah Stock Split Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek

Indonesia Periode 2007-2012.”
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B. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang dihadapi berdasarkan latar belakang di atas adalah terdapat

ketidakkonsistenan faktor-faktor yang mempengaruhi bid ask spread pada masa

setelah stock split. Selain itu terdapat pula perbedaan hasil penelitian terdahulu

terkait faktor-faktor yang mempengaruhi bid ask spread. Oleh karena itu,

penelitian tentang bid ask spread akan menarik untuk dianalisis karena akan

memberikan pemahaman yang lebih apakah rasio-rasio keuangan juga dapat

berpengaruh terhadap bid ask spread setelah peristiwa stock split. Untuk

mengetahui adanya pengaruh faktor-faktor rasio keuangan tersebut yang

difokuskan pada tingkat return saham, volume perdagangan, dividend payout

ratio, dan risk of return terhadap bid ask spread pada masa sesudah stock split,

maka dilakukan penelitian sesuai dengan permasalahan yang terdapat pada latar

belakang di atas.

Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan pertayaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah secara parsial:

a. Return saham berpengaruh signifikan terhadap bid ask spread pada masa

sesudah stock split?

b. Volume perdagangan berpengaruh signifikan terhadap bid ask spread pada

masa sesudah stock split?

c. Dividen payout ratio berpengaruh signifikan terhadap bid ask spread pada

masa sesudah stock split?

d. Risk of return berpengaruh signifikan terhadap bid ask spread pada masa

sesudah stock split?



8

2. Apakah return saham, volume perdagangan, dividen payout ratio, dan risk of

return secara simultan berpengaruh signifikan terhadap bid ask spread pada

masa sesudah stock split?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan dari

dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikansi:

a. Return saham terhadap bid ask spread pada masa sesudah stock split.

b. Volume perdagangan terhadap bid ask spread pada masa sesudah stock split.

c. Dividen payout ratio terhadap bid ask spread pada masa sesudah stock split.

d. Risk of return terhadap bid ask spread pada masa sesudah stock split.

2. Untuk mengetahui pengaruh signifikansi return saham, volume perdagangan,

dividen payout ratio, dan risk of return secara simultan terhadap bid ask spread

pada masa sesudah stock split.

D. Manfaat Penelitian
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang

berkepentingan di antaranya yaitu:

1. Bagi pialang (broker/dealer), penelitian ini dapat menjadi bahan masukan

untuk mengambil keputusan dalam memilih perusahaan yang layak dalam

menentukan spread yang tepat setelah peristiwa stock split.

2. Bagi investor, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan

dalam mengambil keputusan pada saat melakukan pembelian maupun

penjualan saham untuk melihat perubahan bid ask spread ketika terjadi

peristiwa stock split.

3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai

bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan

pengaruh return saham, volume perdagangan, dividen payout ratio, dan risk of

return terhadap bid ask spread pada masa sesudah stock split dan dapat

memperluas lagi kajiannya.


