
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



31

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Populasi penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya(Sugiyono,

2010: 61). Populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda

alam yang lain. Populasi juga bukan sekadar jumlah yang ada pada

objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat

yang dimiliki oleh subjek atau objek yang diteliti itu.

Yang akan diteliti pada penelitian ini adalah aktivitas stock split

yang dilakukan oleh perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia

pada tahun 2010 – Juni 2012.

3.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakterisitik yang dimiliki

oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga

dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil pada

populasi itu. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-

betul mewakili atau representatif (Sugiyono, 2010, 62).
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Untuk menentukan sampel dalam penelitian, Penulis menggunakan

metode purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sampel dengan

beberapa kriteria tertentu, bukan diambil secara acak. Kriteria yang

digunakan adalah sebagai berikut:

a. Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melakukan

kebijkan stock split pada periode 2010 – Juni 2012

b. Tidak melakukan kebijakan lain seperti right issue, saham bonus,

pembagian dividen ataupun kebijakan lainnya yang dapat

mempengaruhi likuiditas saham pada periode sekitar stock split.

c. Saham aktif diperdagangkan selama sepuluh hari sebelum dan sesudah

stock split

d. Data tersedia lengkap untuk kebutuhan penelitian.

Perusahaan yang melakukan stock split pada periode 2010 sampai Juni

2012 adalah sebanyak 22 perusahaan. Tetapi, hanya 20 perusahaan

yang akan diteliti karena dua perusahaan yang tidak diteliti tidak

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Perusahaan yang akan diteliti

tersebut yaitu:
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No Nama Perusahaan Kode

1 PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk CPIN

2 PT Ciputra Developments Tbk CTRA

3 PT Intiland Development Tbk DILD

4 PT Darya-Varia Laboratoria Tbk DVLA

5 PT Resource Alam Indonesia Tbk KKGI

6 PT Tunas Ridean Tbk TURI

7 PT Astra Otoparts Tbk AUTO

8 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk BBRI

9 PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk BTPN

10 PT Intraco Penta Tbk INTA

11 PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk JTPE

12 PT PP London Sumatra Tbk LSIP

13 PT Capitalinc Invesment Tbk MTFN

14 PT Pan Brothers Tex Tbk PBRX

15 PT Surya Semesta Internusa Tbk SSIA

16 PT Astra International Tbk ASII

17 PT Hero Supermarket Tbk HERO

18 PT Indomobil Sukses International Tbk IMAS

19 PT Petrosea Tbk PTRO

20 PT Pakuwon Jati Tbk PWON

Tabel 3.1 Daftar Perusahaan yang Melakukan Stock Split
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3.3 Variabel Penelitian

Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah variabel

bebas (independent variable) dan variabel tergantung (dependent

variable). Menurut Jonathan, 2012: 34, variabel bebas (independent

variable) adalah variabel stimulus atau variabel yang mempengaruhi

variabel lain. Sedangkan variabel tergantung (dependent variable) adalah

variabel yang memberikan rekasi/respon jika dihubungkan dengan

variabel bebas. Variabel tergantung dikukur dan diamati untuk

menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas. Berdasarkan

pengertian tersebut, maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini

adalah :

1. Stock Split

Menurut Gitman (2009 : 615), stock split memiliki pengertian

sebuah metode yang biasa digunakan oleh perusahaan untuk

menurunkan harga pasar saham dengan meningkatkan jumlah saham

yang dimiliki oeh pemegang saham. Pada pemecahan saham dengan

rasio 2:1 split, dua lembar saham baru ditukar dengan setiap satu

lembar saham lama, dengan setiap lembar saham baru mempunyai

harga setengah dari nilai saham lama. Pemecahan saham atau stock

split tidak memiliki efek pada struktur permodalan perusahaan dan

tidak dikenakan pajak.

Masih dalam Gitman (2009 : 615), perusahaan percaya bahwa

dengan menurunkan harga saham yang terlalu tinggi akan
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meningkatkan aktivitas perdagangan. Pemecahan saham atau peristiwa

stock split seringkali dilakukan dengan tujuan untuk menerbitkan

saham tambahan untuk meningkatkan stock’s marketability dan

menstimulasi aktivitas pasar. Diharapkan dengan melakukan stock

split, saham akan lebih aktif diperdagangkan di pasar.

2. Abnormal Return

Jogiyanto (2012 : 579)  mengatakan bahwa abnormal return atau

excess return merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya

terjadi terhadap return normal. Return normal merupakan return

ekspektasian (return yang diharapkan oleh investor). Abnormal return

terjadi karena ada informasi baru atau peristiwa baru yang mengubah

nilai perusahaan dan kemudian investor memberikan reaksi dalam

bentuk kenaikan atau penurunan harga saham. Dengan demikian

return tak normal (abnormal return) adalah selisih antara return

sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasian, sebagai

berikut:

= − ( )
Dimana:

AR it = return tidak normal (abnormal return) saham i pada

periode peristiwa ke t
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R it = return sesungguhnya (actual return) yang terjadi untuk

saham ke i  pada periode peristiwa ke t

E(R it) = expected return untuk saham ke i pada periode peristiwa

ke t

3. Trading Volume Activity

Robert Ang (1997) dalam Michael (2009) mengatakan bahwa

volume perdagangan saham mencerminkan kekuatan antara penawaran

dan permintaan yang merupakan manifestasi dari tingkah laku

investor. Naiknya volume perdagangan saham merupakan kenaikan

aktivitas jual beli para investor di bursa. Semakin meningkat volume

permintaan dan penawaran suatu saham, semakin besar pengaruhnya

terhadap fluktuasi harga saham di bursa dan semakin meningkatnya

volume perdagangan saham menunjukkan semakin diminatinya saham

tersebut oleh masyarakat sehingga akan membawa pengaruh pada

naiknya harga atau return saham.

Perubahan volume perdagangan dapat diukur dengan

menggunakan trading volume activity. Trading volume activity adalah

berapa kali terjadinya transaksi jual beli pada saham yang

bersangkutan pada waktu tertentu. Berdasarkan perhitungan trading

volume activity, kita dapat melihat saham tersebut diminati atau tidak

Pengaruh Stok ..., Fori Agustina, FB UMN, 2012



37

oleh investor. Trading volume activity bisa diukur dengan

menggunakan rumus :

= ℎ ℎℎ ℎ
3.4 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan event study (studi

peristiwa). Event study atau studi peristiwa menyelidiki respon pasar

terhadap kandungan informasi dari suatu pengumuman atau publikasi

peristiwa tertentu. Kandungan informasi dapat berupa berita baik

(good news) atau berita buruk (bad news). Hipotesis pasar efisien

memprediksikan bahwa pasar akan memberi respon pasar positif untuk

berita baik dan respon negatif untuk berita buruk. Respon pasar

tersebut tercermin dari positive abnormal return untuk berita baik dan

sebaliknya negativeabnormal return untuk berita buruk (Tandelilin,

2010 : 565).

Dalam penelitian ini, yang akan diteliti adalah peristiwa

pemecahan saham yang dilakukan oleh emiten pada periode 2010

sampai Juni 2012 pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

Periode pengamatan (event window) yang digunakan pada

penelitian ini adalah 20 hari, yang terbagi menjadi t = -10 (10 hari
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sebelum stock split) dan t=+10 (10 hari setelah stock split) dengan t = 0

yaitu tanggal stock split diumumkan. Periode tersebut dianggap sudah

pas untuk menghindari terjadinya compounding effect yaitu dampak

tercampurnya suatu peristiwa dengan peristiwa lain.

3.5 Jenis Data

Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang

didapatkan dari pihak lain yang sudah dipublikasi dalam bentuk jadi.

Untuk penelitian ini, data diambil dari berbagai sumber yang kredibel,

seperti website BEI yaitu www.idx.co.id, dan dari Pusat Data Pasar

Modal. Data yang digunakan yaitu:

1. Harga saham sepuluh hari sebelum dan sesudah stock split

2. Volume perdagangan saham sepuluh hari sebelum dan sesudah

stock split

3. Jumlah saham beredar sepuluh hari sebelum dan sesudah stock

split

4. Index harga saham gabungan sepuluh hari sebelum dan sesudah

stock split

5. Data perusahaan yang melakukan stock split pada periode 2010

– Juni 2012.
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3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2011 : 160) uji normalitas bertujuan

untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel penggangu

atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa

uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti

distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik

menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk

mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu

dengan analisis grafik dan uji statistik.

a. Analisis grafik

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual

adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan

antara data observasi dengan distribusi yang mendekati

distribusi normal. Namun demikian hanya dengan melihat

histogram hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah

sampel yang kecil.

b. Analisis statistik

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak

hati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik

bisa sebaliknya. Oleh sebab itu dianjurkan disamping uji grafik

dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik sederhana dapat
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dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari

residual. Uji statistik lain yang dapat digunakan adalah uji

statistik non-parametrik kolmogorov smirnov (K–S). Uji K-S

dilakukan dengan membuat hipotesis:

Ho : Data berdistribusi normal

Ha : Data tidak berdistribusi normal

Apabila signifikansi lebih dari 0,05 maka data terdistribusi

normal. Jika ditemukan data tidak normal, maka akan

digunakan alat analisis nonparametric yaitu wilcoxon signed

rank test.

3.6.2 Uji Hipotesis

3.6.2.1 Uji t Sampel Berpasangan

Menurut Ghozali (2011 : 125), banyak prosedur dalam

statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis riset

eksperimental. Prosedur pertama adalah uji t. Uji t digunakan

untuk mengukur riset eksperimen dengan sampel kecil. Salah

satu ciri riset eksperimen ialah terdapat manipulasi terhadap

variabel bebas dengan cara memberikan perlakuan (treatment)

tertentu yang kemudian efek dari perlakuan tersebut diukur.

Salah satu persyaratan utama dalam menggunakan uji t

ialah ada persamaan varian antar kelompok yang dibandingkan.

Pengaruh Stok ..., Fori Agustina, FB UMN, 2012



41

Asumsi ini disebut sebagai sphericity assumption. Syarat

lainnya ialah data berskala interval dan berdistribusi normal.

Uji t memiliki beberapa tipe, diantaranya ialah uji t satu

sampel, uji t sampel berpasangan, dan uji t sampel bebas.

Dalam uji sampel berpasangan/dependen, maka pemilihan

kasus-kasus untuk satu sampel akan mempengaruhi atau

menentukan pemilihan kasus-kasus untuk sampel lain,

sedangkan dalam uji t sampel bebas/independen maka

pemilihan kasus-kasus untuk satu sampel tidak mempengaruhi

atau menentukan pemilihan kasus-kasus untuk sampel lain.

Berikutnya yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah uji

t dependen/sampel berpasangan.

Yang dimaksud dengan sampel berpasangan adalah

menggunakan sampel yang sama tetapi pengujian dilakukan

terhadap sampel dilakukan dua kali dalam waktu yang berbeda

atau dengan menggunakan interval waktu tertentu. Pengujian

dilakukan dengan memberikan suatu perlakuan khusus

(treatment) terhadap sampel tersebut. Pengujian pertama

dilakukan sebelum ada perlakuan dan pengujian kedua.

Uji t sampel berpasangan digunakan untuk

membandingkan rata-rata dua variabel dalam satu kelompok.

Penghitungan dilakukan dengan cara mencari perbedaan antara
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nilai-nilai dua variabel untuk masing-masing kasus dan

kemudian mengujinya apakah terdapat perbedaan rata-rata

diatas nilai 0.

Asumsi dasar penggunaan uji t sampel berpasangan

ialah observasi atau penelitian untuk masing-masing pasangan

harus dalam kondisi yang sama. Perbedaan rata-rata harus

terdistribusi normal. Varian untuk masing-masing variabel

dapat sama atau tidak sama.

3.6.2.2 Wilcoxon Signed Rank Test

Jika ternyata data tidak normal, maka akan digunakan

alat uji wilcoxon signed rank test. Uji wilcoxon digunakan

untuk menganalisis hasil pengamatan yang berpasangan dari

dua data apakah berbeda atau tidak. Uji wilcoxon digunakan

hanya untuk data bertipe interval atau ratio, namun datanya

tidak mengikuti distribusi normal.
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