
BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

Sebelum melakukan analisis terhadap penehtian tersebut, maka terlebih
dahulu dilakukan pengumpulan data. Data pemsahaan yang dijadikan sampel
pada penehtian mi adalah data perusahaan yang hanya melakukan pemecahan
saham pada tahun 2002-2003. Terdapat 12 pemsahaan yang masuk dalam
kntena analisis. Benkut mi adalah data yang akan dianalisis beserta

klasifikasi usahanya:

Tabel 4.1

Sampel Perusahaan dan Klasifikasinya

No

8

10

11

12

Kode

ACAP

Nama Perusahaan

PT Andhi CandraAutomotive
Product Tbk.

PT Voksel Electric Tbk.VOKS

FM1I PT Fortune Mate Indonesia Tbk.
"gJTL jPT Gajah Tunggal Tbk.

HEXA PT Hexindo Adiperkasa Tbk.

MRAT PT Mustika Ratu Tbk.

PBRX PT Pan Brothers Tbk.

PNIN

CFIN

PT Panin Insurance Tbk.

PT Clipan Finance Indonesia Tbk.

UNVR PT Unilever Indonesia Tbk.

POOL

EPMT

PT Pool Advista Indonesia Tbk.
PT Enseval Megatrading Tbk.

50

Klasifikasi

Otomotifdan
Komponennya

Kabel

Alas Kaki

Otomotifdan
Komponennya

Perdagangan Besar
Barang Produksi
Kosmetik dan Barang

Keperluan RT

Tekstil dan Garment

Asuransi

Lembaga Pembiayaan

Kosmetik dan Barang
Keperluan RT

Asuransi

Perdagangan besar
BarangKonsumsi
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4.2 Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat keuntungan dan

tmgkat likuiditas saham pada waktu sebelum dan setelah pemecahan saham,
maka digunakan uji beda dua rata-rata data berpasangan (Paired Sample la
test). Pengujian tersebut dilakukan dengan menggunakan bantuan program

komputer yaitu Microsoft Excel dan SPSS 11.0 for Windows.
Alasan penggunaan uji beda dua rata-rata data berpasangan adalah

karena data yang dianahsis mempakan perbandingan untuk dua sampel yang
berpasangan. Dua sampel yang berpasangan diartikan sebagai sampel dangan
subjek yang sama namun mengalami pengukuran yang berbeda. Contohnya,
data pembahan earning sebelum pemecahan saham dibandingkan dengan data
rata-rata perubahan earning setelah pemecahan saham dan data rata-rata

aktivitas volume perdagangan sebelum pemecahan saham dibandingkan

dengan aktivitas volume perdagangan setelah pemecahan saham.

4.2.1 Pengujian Hipotesis 1

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan melihat ada atau

tidaknya perbedaan yang signifikan antara pembahan earning sebelum

pemecahan saham dan setelah pemecahan saham. Penode yang

digunakan yaitu satu tahun sebelum pemecahan saham (t-1) sampai

dengan satu tahun setelah (t+1) pemecahan saham. Pengujian dengan

menggunakan indikator laba per lembar saham tersebut digunakan

untuk mengetahui dampak dan pemecahan saham atau earning per

share terhadap tingkat keuntungan saham.
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Benkut mi adalah perhitungan besarnya rata-rata perubahan

earning untuk selumh pemsahaan sampel adalah sebagai benkut:

Tabel 4.2

Rata-rata Perubahan Earning Seluruh Sampel

Tahun

Rata-rata Pembahan !
Earning

~t~0~"
0.106298075

0.577668413

t+1 -0.279641241

Untuk mengetahui tingkat pembahan earning maka dilakukan

perhitungan statistik. Hasil perhitungan statistik tersebut meliputi rata-

rata, jumlah sampel, dan standar deviasi dan masing-masing tahun

pembahan laba. Benkut mi adalah hasil perhitungan statistik (Paired

Samples Statistic) untuk masing masing tahun:

Tabel 4.3

Paired Samples Statistics

Tahun

t-1

t 0

t+1

Mean

.106298075

.577668413

-.279641241

N

12

12

12

Std. Deviation

.7226019491

1.7961567212

1.0674640265

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pembahan

earning pada t -1 sebesar 0,106298075 dengan standar deviasi sebesar

0,7226019491. Rata-rata pembahan earning pada t 0 sebesar

0,577668413 dengan standar deviasi sebesar 1,7961567212. Sedangkan,

rata-rata perubahan earning t +1 sebesar -0,279641241 dengan standar



deviasi sebesar 1,0674640265. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka

rata-rata pembahan earning mengalami kenaikan sebelum pemecahan

saham. Sedangkan, setelah pemecahan rata-rata pembahan earning

mengalami penumnan.

Pergerakan pembahan earning tersebut dapat dilihat dari

pembahan earning pada masmg-masing periode, yaitu satu tahun
sebelum (t-1) pemecahan saham sampai dengan satu tahun setelah (t

+1) pemecahan saham. Pergerakan pembahan earning dapat dihhat

pada grafik pada grafik 4.1.

Grafik 4.1

Grafik Perkembangan Rata-rata Perubahan Earning
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Grafik tersebut menunjukkan bahwa pembahan earning pada

tahun sebelum terjadinya pemecahan saham mengalami kenaikan,

namun kenaikan tersebut tidak berlangsung lama. Kemudian setelah

terjadinya pemecahan saham, rata-rata pembahan earning justm

mengalami penurunan.
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Pengujian terhadap hipotesis 1 tersebut secara lengkap dapat

dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4

Paired Samples Test

Paired Differences

Sebelum-Setelah Mean Std. Deviation

.385939316 1.7686687758

t

756

df

11

Sign(2-tailed)

.466

Berdasarkan perbandingan nilai thitung dan nilai ttabel, maka

diperoleh hasil nilai t^ adalah sebesar 1.796. Nilai ttabel dapat

diperoleh dan tabel dengan tingkat signifikansi sebesar 5%(a=0.05)

dan derajad kebebasan (degree offreedom Idf) n-1 = 11. Sedangkan

nilai dari thitung diperoleh nilai sebesar 0,756. Hal ini menunjukkan

bahwa nilai thitung <ttebe!, sehingga Hipotesis nol (Ho) diterima.

Berdasarkan nilai probabilitasnya, terlihat bahwa nilai thlitung

adalah sebesar 0,756 dengan probabilitas 0,466 atau 46.6 %. Oleh

karena itu, nilai probabilitas lebih besar dari pada tingkat signifikansi

yang dihasilkan (probabilitas > 0,05), maka Hipotesis nol (Ho) juga

diterima. Dari pengujian tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada

perbedaan yang signifikan antara perubahan earning sebelum dan

setelah pemecahan saham.
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4.2.2 Pengujian Hipotesis 2

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan melihat ada atau

tidaknya perbedaan yang signifikan pada aktivitas volume perdagangan

sebelum pemecahan saham dan setelah pemecahan saham. Periode yang

digunakan yaitu lima hari sebelum pemecahan saham (H-5) sampai

dengan lima hari setelah pemecahan saham (H+5). Pengujian dengan

menggunakan indikator aktivitas volume perdagangan tersebut

digunakan untuk menetahui dampak dari pemecahan saham terhadap

tingkat likuiditas saham.

Berikut ini adalah perhitungan besarnya rata-rata aktivitas

volume perdagangan untuk seluruh pemsahaan sampel adalah sebagai

berikut:

Tabel 4.5

Rata-rata Aktivitas Volume Perdagangan Seluruh Sampel

Hari Rata-rata TVA

-5 0.251672473

-4 0.251633416

-3 0.251687604

-2 0.251935703

-1 0.241879159

0 0.093857371

1 0.093846717

2 0.094111592

3 0.092172202

4 0.092313859

5 0.092388033

Untuk mengetahui tingkat perubahan aktivitas volume

perdagangan sebelum pemecahan saham dan setelah pemecahan saham,



56

maka digunakan perhitungan statistik. Hasil perhitungan tersebut

meliputi rata-rata aktivitas volume perdagangan dan standar deviasi.

Perhitungannya adalah sebagai benkut:

Tabel 4.6

Paired Samples Statistics

Mean N Std. Deviation

SEBELUM .249761671 12 .2179288884

SETELAH .092966481 12 .0775478402

Dan hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa rata-rata

aktivitas volume perdagangan saham yang terjadi sebelum pemecahan

saham adalah sebesar 0,249761671 dengan standar deviasi sebesar

0,2179288884 dan rata-rata aktivitas volume perdagangan setelah

pemecahan saham adalah sebesar 0,092966481 dengan standar deviasi

sebesar 0,0775478402. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata aktivitas

volume perdagangan sebelum dan setelah pemecahan saham mengalami

penurunan sebesar 0,15679519.

Pergerakan perubahan aktivitas volume perdagangan tersebut

dapat dilihat dari aktivitas volume perdagangan pada masing-masing

periode, yaitu lima han sebelum (H-5) pemecahan saham samapai

dengan lima hari setelah (H+5) pemecahan saham. Pergerakan aktivitas

volume perdagangan dapat dilihat pada grafik 4.2.
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Grafik 4.2

Grafik Pergerakan Rata-rata aktivitas Volume Perdagangan
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Grafik tersebut menunjukkan bahwa pergerakan aktivitas

volume perdagangan sebelum pemecahan saham mengalami penurunan.

Penumnan aktivitas volume perdagangan tersebut juga terjadi setelah

pemecahan saham. Dengan demikian, aktivitas volume perdagangan

cenderung mengalami penumnan baik sebelum pemecahan saham

maupun setelah pemecahan saham.

Pengujian terhadap hipotesis 2 dapat diketahui secara lengkap

dengan tabel berikut ini:

Tabel 4.7

Paired Samples Test

Paired Differences df Sig. (2-tailed)

Sebelum - Setelah Mean

.156795190

Std. Deviation

.1750089787 3.104 11 0.010
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Apabila dihhat dan nilai t, maka pengujian yang telah dilakukan

terhadap aktivitas volume perdagangan diperoleh mlai thitung sebesar

3,104. Sedangkan, mlai ttabe, sebesar 1,796. Nilai ttabel diperoleh

dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 5 %(a=0.05) dan

derajat kebebasan (degree of freedom I df ) n-l= 11. Dan hasil

perbandingan antara nilai th>tung dan nilai ttabe, diperoleh hasil bahwa

nilai thltung >ttabel, maka Hipotesis Nol (Ho) ditolak.

Apabila dilihat dan mlai probabilitasnya, terhhat bahwa

nilait,- adalah 3,104 dengan probabilitas 0,010. Dengan demikian,

mlai probabilitas lebih kecil dan pada taraf signifikansi yang ditentukan

(probabilitas < 0,05), maka Ho ditolak. Dan hasil pengujian tersebut

dapat diketahui bahwa ada perbedaan yang signifikan pada aktivitas

volume perdagangan (TVA) sebelum pemecahan saham dengan

aktivitas volume perdagangan setelah pemecahan saham.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Pembahasan terhadap Hipotesis 1

Pengujian terhadap hipotesis 1 menghasilkan keputusan Hipotesis

nol (Ho) diterima dan Hipotesis altematif (Ha) ditolak. Berarti tidak ada

perbedaan yang signifikan pada rata-rata pembahan earning sebelum dan

setelah pemecahan saham. Hal ini sesuai dengan asumsi bahwa sebenamya
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pemecahan saham tidak mempunyai nilai ekonomis karena hanya
menambah jumlah lembar saham dan harga saham bam menjadi 1/n dan

harga saham lama. Namun pembahan earning sebelum pemecahan saham
mengalami kenaikan. Hal ini karena investor menganggap bahwa
pemecahan saham dianggap sebagai sinyal positif mengenai prospek
pemsahaan di masa yang akan datang. Pernyataan ini sesuai dengan
signaling theory. Adanya kenaikan pada pembahan earning sebelum
pemecahan saham tidak beriangsung lama karena disusul dengan
penumnan pada perubahan earning setelah pemecahan saham. Jadi,
pemecahan saham mengakibatkan tinngkat keuntungan saham menumn.

Hasil penehtian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan

oleh Anggraini, W. dan Jogiyanto, HM. (2000) yang menehti tentang

informasi laba yang dibawa oleh pengumuman pemecahan saham pada

tahun 1996 yang menghasilkan bahwa tidak ada peningkatan laba sebelum

dan setelah peristiwa pemecahan saham. Hal ini karena pemecahan saham

hanya mengganti saham yang beredar dengan jumlah saham yang lebih

banyak dengan cara menurunkan nilai pari saham sedangkan saldo modal

saham dan laba ditahan tetap sama. Oleh karena itu, pemecahan saham

tidak mempengamhi arus kas pemsahaan.

4.3.2 Pembahasan terhadap Hipotesis 2

Pengujian terhadap hipotesis 2 menghasilkan keputusan Hipotesia

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

perbedaan yang signifikan pada aktivitas volume perdagangan sebelum

dan setelah pemecahan saham. Aktivitas volume perdagangan saham
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mengalami penumnan baik sebelum maupun setelah pemecahan saham.
Menurut trading theory, manajemen melakukan pemecahan saham untuk

menjaga agar harga saham tidak terlalu tinggi dan menank para investor

untuk memiliki saham tersebut. Dengan demikian, aktivitas volume

perdagangan saham meningkat sehingga akan meningkatkan likuiditas
saham. Tetapi pada penehtian ini menunjukkan hasil sebahknya. Aktivitas

volume perdagangan mengalami penumnan setelah pemecahan saham. Hal

ini karena pemecahan saham mengandung biaya transaksi pialang yang

harus ditanggung oleh para investor. Dengan adanya penurunan aktivitas

volume perdagangan tersebut, maka peristiwa pemecahan saham

mengakibatkan penumnan terhadap tingkat likuiditas.

Hasil penelitian ini mendukung penehtian yang dilakukan oleh

Sukardi (2003) yang melakukan penelitian terhadap pengaruh pemecahan

saham terhadap abnormal return dan likuiditas saham pada tahun 1995

dan 1996 yang menghasilkan kesimpulan bahwa tingkat likuiditas saham

yang melakukan pemecahan saham mengalami penumnan. Penurunan

likuiditas tersebutdilihat melalui aktivitas volume perdagangan.


