
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1.Lokasi Penelitian

Penehtian ini dilakukan pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek

Jakarta yang melakukan pemecahan saham (stock split) pada tahun 2002

sampai dengan tahun 2003.

3.2.Variabel Penelitian

Variabel-variabel yang digunakan dalam penehtian ini adalah:

1. PemecahanSaham (stock split)

Stock split mempakan pemecahan saham menjadi n lembar saham

sehingga harga saham bam menjadi 1/n dari harga saham lama.

2. Tingkat Keuntungan Saham

Tmgkat keuntungan saham dapat dilihat melalui earning per share (EPS).

EPS mempakan rasio yang menunjukkan berapa besar keuntungan atau

return yang diperoleh investor (pemegang saham) per saham. Tingkat

keuntungan saham tersebut diketahui dan pembahan earning yang terjadi

pada perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS akan menggembirakan

pemegang saham, karena semakin besar laba yang disediakan untuk

pemegang saham.
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3. Tingkat Likuiditas Saham

Besarnya tingkat likuiditas saham dapat diketahui dan aktivitas volume

perdagangan atau Trading Volume Activities (TVA). Semakin besar
aktivitas volume perdagangan menunjukkan peningkatan tingkat

likuiditas saham.

3.3.DefinisiOperasionalVariabel

Berdasarkan mmusan masalah dan hipotesis yang akan diuji, maka

variabel-variabel operasional yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Pemecahan Saham (stocksplit)

Pemecahan saham dapat diketahui melalui informasi yang

diterbitkan oleh Bursa Efek Jakarta. Dan seluruh pemsahaan yang

melakukan pemecahan saham, hanya terdapat 12 pemsahaan yang

memenuhi kriteria dalam penelitian ini.

2. Perubahan Earning

Untuk mengetahui besarnya tingkat keuntungan saham, maka

digunakan indikator Laba per lembar saham atau Earning Per Share

(EPS). Laba per lembar saham atau earning per share (EPS) mempakan

rasio yang menunjukkan berapa besar tingkat keuntungan yang diperoleh

investor atau pemegang saham per saham.

Besarnya tingkat keuntungan saham akibat pemecahan saham akan

dilihat melalui pembahan earning yang terjadi pada tahun sebelum dan

setelah pemecahan saham, Perubahan earning adalah selisih laba per

saham tahun tertentu dengan laba per saham tahun sebelumnya dibagi
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dengan harga. Indikatornya adalah laba per saham setelah dikurangi

laba/rugi kurs. (Anggraim dan Jogiyanto, 2000, hlmn.6).

Perubahan earning dalam penelitian ini dibandingkan dengan

harga dua han sebelum pemecahan saham. Pembahan earning dapat

dihitung dengan rumus:

A (Aj,t-Aj,t-\)
A earning =

I j

Dimana:

t : -2,-l,0,+l

Aearning: pembahan earning pemsahaan j pada tahun ke t.

Aj.t : Laba per lembar ssAaimlearning per share (EPS) perusahaan j

pada tahun ke t.

Aj,t-1 : Laba per lembar saham /earning per share (EPS) pemsahaan

j pada tahun t-1.

Laba bersih
Aj,t (EPS) = T 1 , ,

Jumlah saham

P, : harga saham perusahaan j dua hari sebelum pengumuman

pemecahan saham.

Contoh:

Perhitungan pembahan laba saham PT. Andhi Candra Automotive Product

Tbk. pada satu tahun (T-1) sebelum pemecahan saham (2001) adalah

sebagai berikut:
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- Laba per lembar saham (EPS) pada tahun ke t (2001) =19

- Laba per lembar saham tahun sebelumnya t-1 (2000) =17

- Harga saham dua han sebelum pemecahan saham =1875

Dan data tersebut, maka dapat digunakan untuk menghitung perubahan

earning pada tahun 2001 adalah:

Aearning =̂ ^ =0.001066667
Hasil perhitungan pembahan earning sebelum dan setelah pemecahan

saham untuk seluruh pemsahaan yang menjadi sampel dapat dihhat pada

lampiran 2.

3. Aktivitas Volume Perdagangan

Tingkat likuiditas saham dapat diketahui dengan menggunakan

mdikator aktivitas volume perdagangan atau Trading Volume Activities

(TVA). Aktivitas volume perdagangan dapat dihhat melalui perbandingan

dan jumlah saham yang diperdagangkan (trading) dengan jumlah saham

yang beredar (listing). Rumus yang digunakan untuk mengetahui besarnya

aktivitas volume perdagangan saham atau trading volume activities (TVA)

adalah:

V saham perusahaan j'yang diperdagangkan pada waktu
TVAjt~ Ysaham perusahaan jyang beredar pada waktu

t

t

Contoh:

Perhitungan aktivitas volume Perdagangan saham PT. Andhi Candra

Automotive Product (ACAP) pada lima han sebelum pemecahan saham (

-5) adalah sebagai berikut:
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- Saham perusahaan yang diperdagangkan pada han -5 =4640000

- Saham pemsahaan yang beredar (listing) pada han -5 =160800000

Dan data tersebut, maka dapat digunakan untuk mengetahui aktivitas

volume perdagangan pemsahaan ACAP pada hari -5 yaitu:

4640000 AA0oo^701
•pYA = 0,028855721

160800000

Hasil perhitungan aktivitas volume perdagangan sebelum dan setelah

pemecahan saham untuk selumh perusahaan yang menjadi sampel dapat

dilihat pada lampiran6.

3.4.Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1. Jenis Data

Jenis data dapat dibedakan menumt sumber data, pentingnya

data, dan sifat data. Berdasarkan sumber data yang digunakan, maka

penehtian ini menggunakan data ekstem. Data ekstem adalah data yang

berasal dari luar badan yang memerlukannya. Data ekstem yang

digunakan termasuk data ekstern sekunder karena data tersebut

diperoleh secara tidak langsung dari pihak lain. Data ekstem sekunder

mempakan data yang dikumpulkan oleh suatu badan mengenai

kegiatannya, tetapi data itu diterbitkan oleh badan lam, sedangkan pihak

yang memerlukan data tersebut adalah pihak selanjutnya.

Berdasarkan sifat data, maka pada penelitian ini menggunakan data

kuantitatif yaitu berupa pengukuran data yang dinyatakan dengan

angka-angka



Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

1) Data pemsahaan yang melakukan kebijakan pemecahan saham

(stock split) dan tanggal dilakukannya.

2) Data harga saham harian seluruh sampel.

3) Data laba per lembar saham atau earning per share.

Laba laba per lembar saham yang digunakan adalah laba per lembar

saham dan tahun 2000 sampai dengan tahun 2004. pemihhan data

laba per saham tahunan karena pemsahaan hanya mengeluarkan

laporan keuangan satu kali yaitu pada setiap periode akuntansi. Laba

ini digunakan untuk menghitung perubahan earning satu tahun

sebelum dan satu tahun setelah tanggal pengumuman pemecahan

saham.

4) Data volume saham

Data volume saham yang digunakan pada penehtian mi adalah

volume saham yang beredar (listing) dan volume saham yang

diperdagangkan (trading) untuk setiap pemsahaan pada periode

lima hari sebelum dan lima han setelah tanggal pemecahan saham.

Penggunaan data volume hanan karena informasi harian akan lebih

berpengaruh terhadap aktivitas volume perdagangan.

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu

melalui pencatatan atau dokumentasi dan beberapa sumber yaitu:
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1 Indonesian Capital Market Directory, dan Jakarta Stock Exchange

Monthly Statictic digunakan untuk memperoleh data nama emiten

yang melakukan pemecahan saham, data laba per lembar saham
atau earning per share (EPS), data jumlah saham yang beredar

(listing) dan jumlah saham yang diperdagangkan (trading).

2 Pojok Bursa Efek Jakarta Ull digunakan untuk mendapatkan data

Harga saham penutupan (closing) dan volume perdagangan harian.

3.5.Populasi dan Sampel

Populasi adalah himpunan yang mewakih semua pengukuran yang

perlu diperhatikan bagi pengumpul sampel. Sedangkan, sampel adalah seb- ah
sub himpunan dan pengukuran-pengukuran yang dipilih dan popule . yang

diperoleh (Soemartojo, 1993, hlmn. 2).

Populasi yang digunakan penulis dalam penelitian i- . adalah selumh

perusahaan yang melakukan kebijakan pemecahan saham (stock split) pada
tahun 2002 sampai dengan tahun 2003. Jumlah pemsahaan yang masuk dalam

populasi ini adalah sebanyak 21 perusahaan. Dan 21 populasi yang telah

diperoleh, tidak selumhnya diambil untuk dijadikan sampel dalam penelitian

ini. Untuk menentukan jumlah sampel yang akan digunakan pada penelitian

tersebut, maka penulis menggunakan teknik pengambilan sampel secara

purposive sampling atau senng disebut dengan judgement sampling.

(Budiyuwono, 1996). Pada teknik pengambilan sampel secara purposive

sampling, unsur subyektifitas sangat berperan di dalam memilih sampel.
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Syarat yang perlu diperhatikan dalam pengambilan sampel secara purposive

samples (Hadi, 1986, hlmn.83) adalah:

1 Informasi yang mendahului (previous knowledge) tentang kondisi

populasi, dan informasi tersebut harus akurat.

2 Sampel penelitian tersebut harus mempunyai hubungan yang erat dengan

c,ri-cin atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya dimana

pepentuan sampel didasarkan pada kelompok kunci (key areas, key

groups, dan key cluster)

Pemihhan sampel berdasarkan kntena tertentu ini diharapkan dapat

menunjang hasil penehtian. Kritena yang digunakan dalam pengambilan

sampel penalitian ini adalah:

a. Pemsahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan sahamnya aktif

diperdagangkan sejak tahun 2000-2004.

b. Perusahaan tersebut hanya melakukan kebijakan pemecahan saham (stock

split). Sedangkan, pemsahaan yang melakukan kebijakan selam

pemecahan saham seperti kebijakan deviden, right issue, saham bonus,

warrant, serta kebijakan lain tidak digunakan. Alasan penentuan knteria

sampel tersebut karena kebijakan lain yang dilakukan pemsahaan

bersamaan dengan peristiwa pemecahan saham akan mempengaruhi hasil

penelitian.

c. Perusahaan tersebut mengeluarkan laporan keuangan setiap tahunnya

selama periode penelitian.
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Dengan adanya pembatasan tersebut, maka diharapkan hasil yang

diperoleh pada penehtian ini adalah pemsahaan yang mumi melakukan
pemecahan saham dan tidak dipengaruhi kebijakan lam. Data selumh
pemsahaan yang melakukan pemecahan saham secara lengkap dapat dihhat

pada lampiran 1.

Setelah mengalami berbagai proses seleksi, maka hanya terdapat 12

pemsahaan yang digunakan sebagai sampel penelitian. Sedangkan, sisanya

sebanyak 9perusahaan tidak digunakan dalam penehtian. Hal mi disebabkan

karena pemsahaan tersebut melakukan kebijakan selain pemecahan saham

diantaranya kebijakan slock deviden, right issue, dan warrant dan yang

lainnya tidak melakukan transaksi. Benkut ini adalah nama-nama pemsahaan

yang dijadikan sampel pada penelitian ini:

Tabel 3.1

Perusahaan yang dijadikan sampel

No Kode

ACAP PT. Andhi Candra Automotive Product Tbk.
VOKS PT. Voksel Electric Tbk.

FMII

GJTL

HEXA

PBRX

PNIN

Nama Perusahaan

PT. Fortune Mate Indonesia Tbk.
PT. Gajah Tunggal Tbk.
PT. Hexindo Adiperkasa Tbk.
PT. Pan Brothers Tbk
PT. Panin Insurance Tbk

CFIN [PT. Clipan Finance Indonesia Tbk.
MRAT PT. Mustika Ratu Tbk

10

11

12

IJNVR PT. Unilever Indonesia Tbk
POOL PT. Pool Advista Indonesia Tbk
EPMT [PT. Enseval Putera Megatrading Tbk_
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3.6.Langkah Analisis

Untuk menguji hipotesis yang diajukan bahwa pemecahan saham

berdampak terhadap tingkat keuntungan saham dan tingkat likuiditas saham
yaitu dengan melihat perbedaan rata-rata sebelum dan setelah pemecahan
saham. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji beda dua rata-rata data
berpasangan (paired samples T-test). Langkah-langkah pengujiannya adalah

sebagai berikut:

3.6.1 Langkah analisis terhadap Hipotesis 1

Pada hipotesis pertama menyatakan bahwa tidak ada perbedaan

yang signifikan pada pembahan earning sebelum dan setelah pemecahan

saham. Penode yang digunakan adalah satu tahun sebelum pemecahan

saham (t-1) dan satu tahun setelah pemecahan saham (t+1).

1. Tingkat keuntungan saham dihitung dengan menggunakan indikator

laba per lembar saham dengan melihat perubahan earning. Pembahan

earning yang terjadi tersebut dibandingkan dengan harga dua hari

sebelum pemecahan saham. Untuk mencan besarnya pembahan

earning, maka digunakan mmus:

(Aj,t-Aj,i-\)
A earning

Pi

Dimana:

t : -2,-1,0,+1

Aearning .perubahan earning pemsahaan j pada tahun ke t.
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Aj,t Laba per lembar saham/e«mmg per share (EPS)

perusahaan j pada tahun ke t.

Aj.,-1 :Laba per lembar saham / earning per share (EPS)

pemsahaan pada tahun t-1

Laba bersih
Au (EPS) = ————

Jumlah saham

Pj :harga saham perusahaan j dua han sebelum pengumuman

pemecahan saham.

2. Setelah mlai pembahan laba masing-masing pemsahan diketahui, maka

langkah benkutnya adalah menghitung rata-rata perubahan earning

untuk selumh pemsahaan denganmmus:

^ALABAj
X LABA, = —

Apabila nilai rata-rata pembahan earning diketahui, maka langkah-

langkah pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut:

1. Menentukan hipotesis nol (Ho) dan hipotesis altematif (Ha), yang

dimmuskan:

Ho : nd = 0

(Tidak ada perbedaan yang signifikan pada rata-rata perubahan

earning sebelum pemecahan saham dan rata-rata pembahan earning

setelah pemecahan saham).
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Ha : u.d * 0

(Ada perbedaan yang signifikan pada pembahan earning sebelum

pemecahan saham dan rata-rata perubahan earning setelah pemecahan

saham).

2. Menentukan tingkat signifikansi.

Tingkat sigmfikasi yang digunakan adalah pada penehtian ini adalah

5% (a=0.05).

3. Memilih uji distribusi.

Pengujian distribusi yang digunakan yaitu distribusi t karena sampel

yang digunakan adalah kecil (n)<30. Nilai t dapat dihhat dan Tabel

Distribusi t dengan derajad kebebasan (degree offreedom/df) n-1 = 11

dan tingkat signifikansi yang digunakan.

4. Perhitunganyang digunakan.

d

~Sd/Vn~

dimana:

d : rata-rata selisih dua nilai.

Sd : Standar deviasi.

n : jumlah sampel.
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5. Pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan berdasarkan pada perbandingan nilai thltung

dengan nilai ttabe! dengan kntena sebagai benkut:

- Apabila nilai thltung lebih besar dan nilai ttabel (thitung >ttabel),

maka Hipotesis nol (Ho) ditolak dan Hipotesis altematif (Ha)

diterima.

- Apabila nilai thitung lebih kecil dari pada nilai ttabel (thitung <ttobel),

maka Hipotesis nol (Ho) diterima dan Hipotesis altematif ditolak.

6. Pembuatan kesimpulan.

Pembuatan kesimpulan pada penelitian ini berdasarkan pengujian

hipotesis.

- Apabila hipotesis nol ditolak dan hipotesis altematif diterima,

maka ada perbedaan yang signifikan pada rata-rata perubahan

earning sebelum dan setelah pemecahan saham. Hal ini berarti

pemecahan saham mengakibatkan perbedaan pada tingkat

keuntungan saham.

- Apabila hipotesis nol diterima dan hipotesis altematif ditolak maka

tidak ada perbedaan yang signifikan pada pembahan earning

sebelum dan setelah pemecahan saham. Hal mi berarti pemecahan

saham tidak mengakibatkan perbedaan pada tingkat keuntungan

saham.
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3.6.1 Langkah analisis terhadap Hipotesis 2

Pada hipotesis kedua menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang

signifikan pada rata-rata aktivitas volume perdagangan atau Trading

Volume Activities (TVA) sebelum dan setelah pemecahan saham. Periode

yang digunakan adalah lima han sebelum pemecahan saham (H-5) dan

lima hari setelah pemecahan saham(H+5).

1. Indikator aktivitas volume perdagangan (TVA) menunjukkan tingkat

likuiditas saham. Untuk mencari besarnya aktivitas volume

perdagangan, maka digunakan rumus:

Z saham perusahaan jyang diperdagangkan pada waktu t
. __ "

Jt ^ saham perusahaan jyang beredar pada waktu t

2. Setelah nilai aktivitas volume perdagangan (TVA) masing-masing

perusahan diketahui, maka langkah berikutnya adalah menghitung

rata-rata aktivitas volume perdagangan untuk seluruh pemsahaan

dengan mmus:

£tva,
XTVA; = —

Langkah-langkah pengujian dengan menggunakan uji beda dua rata-rata

adalah sebagai berikut:

1. Menentukan hipotesis nol (Ho) dan hipotesis altematif (Ha), yang

dimmuskan:



48

Ho: u.d =0

(Tidak ada perbedaan pada ata-rata aktivitas volume perdagangan

(TVA) sebelum pemecahan saham dan rata-rata aktivitas volume

perdagangan (TVA) setelah pemecahan saham).

Ha: ud *0

(Ada perbedaan rata-rata aktivitas volume perdagangan (TVA)

sebelum pemecahan saham dan rata-rata aktivitas volume perdagangan

(TVA) setelah pemecahan saham).

2. Menentukan tingkat signifikansi.

Tingkat signifikasi yang digunakan pada penelitian ini adalah 5%

(<x=0.05).

3. Memilih uji distribusi.

Pengujian distribusi yang digunakan yaitu distribusi t karena sampel

yang digunakan adalah kecil (n)<30. Nilai t dapat dilihat dari Tabel

Distribusi t dengan derajad kebebasan (degree offreedom df) n-l=l 1.

Perhitungan yang digunakan adalah:

d

"Sd/Vn

dimana:

d : rata-rata selisih dua nilai.

Sd : Standar deviasi.
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^
n-1

4. Pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan berdasarkan pada perbandingan nilai thllung

dengan mlai ttabel dengan kriteria sebagai benkut:

- Apabila nilai thltung lebih besar dan nilai ttabel (thltung >t^), maka

Hipotesis nol (Ho) ditolak dan Hipotesis altematif (Ha) diterima.

- Apabila nilai thltung lebih kecil dan pada nilai ttabel (thltung <ttebel),

maka Hipotesis nol (Ho) diterima dan Hipotesis altematif ditolak.

5. Pembuatan kesimpulan.

Pembuatan kesimpulan pada penehtian mi berdasarkan pengujian

hipotesis. Apabila hipotesis nol ditolak dan hipotesis altematif

diterima, maka ada perbedaan yang signifikan pada aktivitas volume

perdagangan atau trading volume activities (TVA) sebelum dan setelah

pemecahan saham. Hal ini berarti pemecahan saham mengakibatkan

perubahan pada tingkat likuiditas saham. Begitupula sebaliknya,

apabila hipotesis nol diterima dan hipotesis altematif ditolak maka

tidak ada perbedaan yang signifikan pada aktivitas volume

perdagangan atau trading volume activities (TVA) sebelum dan setelah

pemecahan saham. Hal mi berarti pemecahan saham tidak

mengakibatkan perubahan pada tingkat likuiditas saham.


