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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Dibawah ini merupakan gambaran umum 11 perusahaan yang melakukan stock 

split pada tahun 2013 : 

1. Japfa Comfeed Tbk  

Japfa Comfeed Indonesia, Tbk (JPFA) merupakan salah satu 

perusahaan penghasil protein hewani, meliputi pembuatan atau 

pengolahan bahan makanan hewan ternak seperti ayam, unggas, bahkan 

perikanan. Tak hanya itu JPFA juga memproduksi produk daging ayam 

segar, daging dan produk vaksin. JPFA melakukan perdagangan baik di 

dalam negeri maupun luar negeri. Perusahaan ini telah berdiri pada tahun 

1975 dan pada tanggal 23 Oktober 1989 saham perusahaan JPFA tercatat 

di BEI. Perusahaan ini melakukan stock split pada tanggal 19 April 2013 

dengan rasio 1 : 5. 

2. Arwana Citramulia Tbk  

Arwana Citramulia Tbk (ARNA) merupakan salah satu perusahaan 

yang bergerak dalam industri keramik dengan merek Arwana Ceramic 

Tiles, UNO dan UNO DIGI. Hasil prouksi ARNA diperdagangkan di 

dalam negeri. ARNA sendiri memiliki anak perusahaan antara lain PT 

Primagraha Keramindo, PT Sinar Karya Duta Abadi, PT Arwana 

Nuansakeramik, dan PT Arwana Anugerah. Perusahaan ini telah berdiri 

pada tanggal 22 Februari 1993 dan mulai beroperasi secara komersial sejak 

tanggal 1 Juli 1995. Pada tanggal 17 Juli 2001 saham perusahaan ARNA 

tercatat di BEI. Perusahaan ini melakukan stock split pada tanggal 8 Juli 

2013 dengan rasio 1 : 4. 
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3. Sarana Menara Nusantara Tbk 

Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) merupakan salah satu 

perusahaan yang bergerak di bidang jasa seperti penyewaan menara dan 

pemancar. Perusahaan ini juga bergerak pada bidang jasa lainnya kecuali 

di bidang hukum, pajak, dan investasi pada perusahaan lain. TOWR juga 

memiliki anak perusahaan yang bergerak pada bidang yang sama. 

Perusahaan ini telah berdiri pada tanggal 2 Juni 2008 dan memulai 

operasional secara komersial pada tanggal yang sama. Pada tanggal 8 

Maret 2010 saham perusahaan TOWR tercatat di BEI. Perusahaan ini 

melakukan stock split pada tanggal 22 Juli 2013 dengan rasio 1 : 10. 

4. Sumber Alfaria Trijaya Tbk 

Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) pada awalnya bergerak pada 

industri rokok, tapi beberapa tahun belakangan perusahaan ini mengubah 

kegiatan usahanya menjadi perdagangan eceran atau minimarket yang 

lebih dikenal dengan nama Alfamart. Perusahaan ini telah berdiri pada 

tanggal 22 Februari 1989 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada 

tahun yang sama. Pada tanggal 15 Januari 2009 saham perusahaan AMRT 

tercatat di BEI. Perusahaan ini melakukan stock split pada tanggal 29 Juli 

2013 dengan rasio 1 : 10. 

5. Jaya Real Property Tbk 

Jaya Real Property Tbk (JRPT) merupakan salah satu perusahaan 

yang bergerak dalam bidang pengembangan kota atau urban development, 

meliputi pengembangan kawasan industri dan perumahan, pembangunan 

fasilitas umum dan infrastruktur, penyediaan jasa-jasa pendukung, serta 

melakukan investasi melalui anak perusahaan yang dimiliki. Perusahaan 

ini telah berdiri pada tanggal 25 Mei 1979 dan memulai kegiatan usaha 

komersial satu tahun setelahnya. Pada tanggal 29 Juni 1994 saham 

perusahaan JRPT tercatat di BEI. Perusahaan ini melakukan stock split 

pada tanggal 1 Agustus 2013 dengan rasio 1 : 5. 
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6. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 

Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) atau lebih dikenal 

dengan nama Telkom adalah salah satu perusahaan yang kegiatan 

usahanya adalah menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi, 

serta informatika. Perusahaan ini telah berdiri pada tahun 1884 dan 

merupakan bagian dari “Post en Telegraafdienst”. Namun pada tahun 

1991 status perusahaan diubah menjadi Persero sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah No. 25 tahun 1991. Pada tanggal 14 November 1995 

pemerintah membuat TLKM menjadi perusahaan go public dengan 

dijualnya saham di BEI. Perusahaan ini melakukan stock split pada tanggal 

28 Agustus 2013 dengan rasio 1 : 5. 

7. Sepatu Bata Tbk 

Sepatu Bata Tbk (BATA) merupakan salah satu perusahaan yang 

memproduksi sepatu. Sepatu yang diproduksi antara lain sepatu olah raga, 

sepatu santai, sepatu kain, sepatu kulit, sandal, bahkan sepatu khusus 

industri. Hasil produksi perusahaan ini dipasarkan dengan merek Bata, 

Power, Marie Claire, North Star, Weinbrenner, dan Bubblegummers. Tak 

hanya diperdagangkan di dalam negeri, BATA juga secara aktif 

melakukan ekspor sepatu. Perusahaan ini telah berdiri pada tanggal 15 

Oktober 1931 dan pada tanggal 24 Maret 1982 saham perusahaan BATA 

tercatat di BEI. Perusahaan ini melakukan stock split pada tanggal 4 

September 2013 dengan rasio 1 : 100. 

8. Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk 

Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON) merupakan salah 

satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangunan, perdagangan, 

perindustrian dan jasa. Perusahaan ini telah berdiri pada tanggal 23 

Desember 1982 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 

yang sama. Pada tanggal 04 Desember 2007 saham perusahaan JKON 
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tercatat di BEI. Perusahaan ini melakukan stock split pada tanggal 26 

September 2013 dengan rasio 1 : 5. 

9. Modernland Realty Tbk 

Modernland Realty Tbk (MDLN) merupakan salah satu perusahaan 

yang bergerak dalam sektor properti meliputi pengembangan real estate, 

country club dan golf, perdagangan dan kontraktor, pembangunan 

kawasan pergudangan dan industri, perhotelan, pusat perbelanjaan, 

perkantoran, bahkan rumah susun. Perusahaan ini telah berdiri pada 

tanggal 12 November 1983 dan mulai beroperasi secara komersial pada 

tahun 1989. Pada tanggal 18 Januari 1993 saham perusahaan MDLN 

tercatat di BEI. Perusahaan ini melakukan stock split pada tanggal 13 

November 2013 dengan rasio 1 : 2. 

10. Nipress Tbk 

Nipress Tbk (NIPS) merupakan salah satu perusahaan salah satu 

perusahaan yang bergerak dalam industri seperti accu dan segala 

keperluan yang berhubungan dengan accu.  Produk utama NIPS adalah aki 

mobil, aki motor serta aki industri yang dipasarkan dengan merek NS dan 

Maxlife. Perusahaan ini telah berdiri pada tanggal 24 April 1975 dan mulai 

beroperasi secara komersial pada tahun tahun yang sama.  Pada tanggal 24 

Juli 1991 saham perusahaan NIPS tercatat di BEI. Perusahaan ini 

melakukan stock split pada tanggal 25 November 2013 dengan rasio 1 : 

20. 

11. Nippon Indosari Corpindo Tbk 

Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) merupakan salah satu 

perusahaan yang bergerak dalam bidang pabrikasi, penjualan dan 

distribusi roti. Produk roti yang dihasilkan antara lain roti manis, roti 

tawar, roti berlapis, cake, dan bread crumb. Hasil produksi dipasarkan 

dengan merek Sari Roti. Perusahaan ini telah berdiri pada tanggal 08 Maret 

1995 dan mulai beroperasi komersial satu tahun setelahnya. Pada tanggal 
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28 Juni 2010 saham perusahaan ROTI tercatat di BEI. Perusahaan ini 

melakukan stock split pada tanggal 29 November 2013 dengan rasio 1 : 5. 

4.2. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah gambaran umum masing-masing variabel yang 

digunakan dalam penelitian. Terdiri dari nilai minimum, maximum, mean 

(rata-rata), dan standar deviasi. Berdasarkan kriteria pemilihan didapatkan 11 

sampel perusahaan dengan jendela tiga tahun sebelum melakukan stock split, 

tahun saat melakukan stock split, dan tiga tahun setelah melakukan stock split. 

Hasil statistik deskriptifnya adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.1. Statistik Deskriptif PI WCM 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

t-3 11 .55 1.47 1.0573 .28093 

t-2 11 .75 3.55 1.6118 1.00353 

t-1 11 .91 2.94 1.3036 .59493 

t=0 11 .71 6.55 1.4282 1.71100 

t+1 11 .69 5.04 1.9236 1.57266 

t+2 11 .76 1.59 1.0473 .29021 

t+3 11 .63 2.30 1.1664 .52842 

Valid N 

(listwise) 
11 

    

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018 

 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat ditunjukkan bahwa PI WCM pada t-3 memiliki 

nilai minimum sebesar 0,55 dan nilai maksimum sebesar 1,47. Artinya 

Performance Index terendah adalah 0,55 yang dimiliki oleh Modernland Realty 

Tbk dan Performance Index tertinggi adalah 1,47 yang dimiliki oleh Nipress 

Tbk. Mean sebesar 1,0573 yang artinya rata-rata industri PI WCM yang terjadi 

pada t-3 adalah 1,0573 dengan standar deviasi sebesar 0,28093. 
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PI WCM pada t-2 memiliki nilai minimum sebesar 0,75 dan nilai maksimum 

sebesar 3,55. Artinya Performance Index terendah adalah 0,75 yang dimiliki 

oleh Telekomunikasi Indonesia Tbk dan Performance Index tertinggi adalah 

3,55 yang dimiliki oleh Arwana Citramulia Tbk. Mean sebesar 1,6118 yang 

artinya rata-rata industri PI WCM yang terjadi pada t-2 adalah 1,6118 dengan 

standar deviasi sebesar 1,00353. 

PI WCM pada t-1 memiliki nilai minimum sebesar 0,91 dan nilai maksimum 

sebesar 2,94. Artinya Performance Index terendah adalah 0,91 yang dimiliki 

oleh Japfa Comfeed Tbk dan Performance Index tertinggi adalah 2,94 yang 

dimiliki oleh Arwana Citramulia Tbk. Mean sebesar 1,3036 yang artinya rata-

rata industri PI WCM yang terjadi pada t-1 adalah 1,3036 dengan standar deviasi 

sebesar 0,59493. 

PI WCM pada t=0 memiliki nilai minimum sebesar 0,71 dan nilai maksimum 

sebesar 6,55. Artinya Performance Index terendah adalah 0,71 yang dimiliki 

oleh Jaya Real Property Tbk dan Performance Index tertinggi adalah 6,55 yang 

dimiliki oleh Telekomunikasi Indonesia Tbk. Mean sebesar 1,4282 yang 

artinya rata-rata industri PI WCM yang terjadi pada t=0 adalah 1,4282 dengan 

standar deviasi sebesar 1,71100. 

PI WCM pada t+1 memiliki nilai minimum sebesar 0,69 dan nilai maksimum 

sebesar 5,04. Artinya Performance Index terendah adalah 0,69 yang dimiliki 

oleh Sarana Menara Nusantara Tbk dan Performance Index tertinggi adalah 

5,04 yang dimiliki oleh Nippon Indosari Corpindo Tbk. Mean sebesar 1,9236 

yang artinya rata-rata industri PI WCM yang terjadi pada t+1 adalah 1,9236 

dengan standar deviasi sebesar 1,57266. 

PI WCM pada t+2 memiliki nilai minimum sebesar 0,76 dan nilai maksimum 

sebesar 1,59. Artinya Performance Index terendah adalah 0,76 yang dimiliki 

oleh Nipress Tbk dan Performance Index tertinggi adalah 1,59 yang dimiliki 

oleh Arwana Citramulia Tbk. Mean sebesar 1,0473 yang artinya rata-rata 
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industri PI WCM yang terjadi pada t+2 adalah 1,0473 dengan standar deviasi 

sebesar 0,29021. 

PI WCM pada t+3 memiliki nilai minimum sebesar 0,63 dan nilai maksimum 

sebesar 2,30. Artinya Performance Index terendah adalah 0,63 yang dimiliki 

oleh Modernland Realty Ltd Tbk dan Performance Index tertinggi adalah 2,30 

yang dimiliki oleh Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. Mean sebesar 

1,1664 yang artinya rata-rata industri PI WCM yang terjadi pada t+3 adalah 

1,1664 dengan standar deviasi sebesar 0,52842. 

 

Tabel 4.2. Statistik Deskriptif UI WCM 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

t-3 11 .64 1.71 .9527 .30611 

t-2 11 .91 1.49 1.1036 .19826 

t-1 11 .81 1.27 .9982 .15407 

t=0 11 .75 1.64 .9900 .24864 

t+1 11 .88 1.55 1.0864 .21125 

t+2 11 .60 1.17 .8736 .15622 

t+3 11 .66 1.14 .9709 .13960 

Valid N 

(listwise) 
11 

    

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018 

 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat ditunjukkan bahwa UI WCM pada t-3 memiliki 

nilai minimum sebesar 0,64 dan nilai maksimum sebesar 1,71. Artinya 

Utilization Index terendah adalah 0,64 yang dimiliki oleh Modernland Realty 

Tbk dan Utilization Index tertinggi adalah 1,71 yang dimiliki oleh Sarana 

Menara Nusantara Tbk. Mean sebesar 0,9527 yang artinya rata-rata industri UI 

WCM yang terjadi pada t-3 adalah 0,9527 dengan standar deviasi sebesar 

0,30611. 
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UI WCM pada t-2 memiliki nilai minimum sebesar 0,91 dan nilai maksimum 

sebesar 1,49. Artinya Utilization Index terendah adalah 0,91 yang dimiliki oleh 

Telekomunikasi Indonesia Tbk dan Utilization Index tertinggi adalah 1,49 yang 

dimiliki oleh Nippon Indosari Corpindo Tbk. Mean sebesar 1,1036 yang 

artinya rata-rata industri UI WCM yang terjadi pada t-2 adalah 1.1036 dengan 

standar deviasi sebesar 0,19826. 

UI WCM pada t-1 memiliki nilai minimum sebesar 0,81 dan nilai maksimum 

sebesar 1,27. Artinya Utilization Index terendah adalah 0,81 yang dimiliki oleh 

Sumber Alfaria Trijaya Tbk dan Utilization Index tertinggi adalah 1,27 yang 

dimiliki oleh Nippon Indosari Corpindo Tbk. Mean sebesar 0,9982 yang 

artinya rata-rata industri UI WCM yang terjadi pada t-1 adalah 0,9982 dengan 

standar deviasi sebesar 0,15407. 

UI WCM pada t=0 memiliki nilai minimum sebesar 0,75 dan nilai 

maksimum sebesar 1,64. Artinya Utilization Index terendah adalah 0,75 yang 

dimiliki oleh Nippon Indosari Corpindo Tbk dan Utilization Index tertinggi 

adalah 1,64 yang dimiliki oleh Modernland Realty Tbk. Mean sebesar 0,9900 

yang artinya rata-rata industri UI WCM yang terjadi pada t=0 adalah 0,9900 

dengan standar deviasi sebesar 0,24864. 

UI WCM pada t+1 memiliki nilai minimum sebesar 0,88 dan nilai 

maksimum sebesar 1,55. Artinya Utilization Index terendah adalah 0,88 yang 

dimiliki oleh Sumber Alfaria Trijaya Tbk dan Utilization Index tertinggi adalah 

1,55 yang dimiliki oleh Modernland Realty Tbk. Mean sebesar 1,0864 yang 

artinya rata-rata industri UI WCM yang terjadi pada t+1 adalah 1,0864 dengan 

standar deviasi sebesar 0,21125. 

UI WCM pada t+2 memiliki nilai minimum sebesar 0,60 dan nilai 

maksimum sebesar 1,17. Artinya Utilization Index terendah adalah 0,60 yang 

dimiliki oleh Nippon Indosari Corpindo Tbk dan Utilization Index tertinggi 

adalah 1,17 yang dimiliki oleh Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Mean sebesar 
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0,8736 yang artinya rata-rata industri UI WCM yang terjadi pada t+2 adalah 

0,8736 dengan standar deviasi sebesar 0,15622. 

UI WCM pada t+3 memiliki nilai minimum sebesar 0,66 dan nilai 

maksimum sebesar 1,14. Artinya Utilization Index terendah adalah 0,66 yang 

dimiliki oleh Modernland Realty Tbk dan Utilization Index tertinggi adalah 

1,14 yang dimiliki oleh Telekomunikasi Indonesia Tbk. Mean sebesar 0,9709 

yang artinya rata-rata industri UI WCM yang terjadi pada t+3 adalah 0,9709 

dengan standar deviasi sebesar 0,13960. 

 

Tabel 4.3. Statistik Deskriptif EI WCM 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

t-3 11 .35 2.26 1.0609 .57747 

t-2 11 .69 4.51 1.7927 1.17294 

t-1 11 .77 2.86 1.3027 .61456 

t=0 11 .65 5.96 1.3591 1.54503 

t+1 11 .72 6.67 2.2091 2.03855 

t+2 11 .67 1.27 .8909 .21159 

t+3 11 .42 2.58 1.1655 .61682 

Valid N 

(listwise) 
11 

    

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018 

 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat ditunjukkan bahwa EI WCM pada t-3 memiliki 

nilai minimum sebesar 0,35 dan nilai maksimum sebesar 2,26. Artinya 

Efficiency Index terendah adalah 0,35 yang dimiliki oleh Modernland Realty 

Tbk dan Efficiency Index tertinggi adalah 2,26 yang dimiliki oleh Sarana 

Menara Nusantara Tbk. Mean sebesar 1,0609 yang artinya rata-rata industri EI 

WCM yang terjadi pada t-3 adalah 1,0609 dengan standar deviasi sebesar 

0,57747. 

EI WCM pada t-2 memiliki nilai minimum sebesar 0,69 dan nilai maksimum 

sebesar 4,51. Artinya Efficiency Index terendah adalah 0,69 yang dimiliki oleh 
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Telekomunikasi Indonesia Tbk dan Efficiency Index tertinggi adalah 4,51 yang 

dimiliki oleh Arwana Citramulia Tbk. Mean sebesar 1,7927 yang artinya rata-

rata industri EI WCM yang terjadi pada t-2 adalah 1,7927 dengan standar deviasi 

sebesar 1,17294. 

EI WCM pada t-1 memiliki nilai minimum sebesar 0,77 dan nilai maksimum 

sebesar 2,86. Artinya Efficiency Index terendah adalah 0,77 yang dimiliki oleh 

Telekomunikasi Indonesia Tbk dan Efficiency Index tertinggi adalah 2,86 yang 

dimiliki oleh Arwana Citramulia Tbk. Mean sebesar 1,3027 yang artinya rata-

rata industri EI WCM yang terjadi pada t-1 adalah 1,3027 dengan standar deviasi 

sebesar 0,61456. 

EI WCM pada t=0 memiliki nilai minimum sebesar 0,65 dan nilai 

maksimum sebesar 5,96. Artinya Efficiency Index terendah adalah 0,65 yang 

dimiliki oleh Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk dan Efficiency Index 

tertinggi adalah 5,96 yang dimiliki oleh Telekomunikasi Indonesia Tbk. Mean 

sebesar 1,3591 yang artinya rata-rata industri EI WCM yang terjadi pada t=0 

adalah 1,3591 dengan standar deviasi sebesar 1,54503. 

EI WCM pada t+1 memiliki nilai minimum sebesar 0,72 dan nilai 

maksimum sebesar 6,67. Artinya Efficiency Index terendah adalah 0,72 yang 

dimiliki oleh Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk dan Efficiency Index 

tertinggi adalah 6,67 yang dimiliki oleh Jaya Real Property Tbk. Mean sebesar 

2,2091 yang artinya rata-rata industri EI WCM yang terjadi pada t+1 adalah 

2,2091 dengan standar deviasi sebesar 2,03855. 

EI WCM pada t+2 memiliki nilai minimum sebesar 0,67 dan nilai 

maksimum sebesar 1,27. Artinya Efficiency Index terendah adalah 0,67 yang 

dimiliki oleh Sarana Menara Nusantara Tbk dan Efficiency Index tertinggi 

adalah 1,27 yang dimiliki oleh Arwana Citramulia Tbk. Mean sebesar 0,8909 

yang artinya rata-rata industri EI WCM yang terjadi pada t+2 adalah 0,8909 

dengan standar deviasi sebesar 0,21159. 

EI WCM pada t+3 memiliki nilai minimum sebesar 0,43 dan nilai 

maksimum sebesar 2,58. Artinya Efficiency Index terendah adalah 0,42 yang 

dimiliki oleh Modernland Realty Tbk dan Efficiency Index tertinggi adalah 2,58 

yang dimiliki oleh Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. Mean sebesar 
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1,1655 yang artinya rata-rata industri EI WCM yang terjadi pada t+3 adalah 

1,1655 dengan standar deviasi sebesar 0,61682. 

 

4.3. Analisis Data 

4.3.1. Efisiensi Manajemen Modal Kerja Sebelum Stock Split 

Efisiensi manajemen modal kerja dapat dinilai melalui tiga indeks 

yaitu Performance Index, Utilization Index, dan Efficiency Index. 

Berikut merupakan perhitungan ketiga indeks tersebut sebelum 

perusahaan melakukan stock split : 

 

Tabel 4.4. Indeks Efisiensi Manajemen Modal Kerja Sebelum Stock Split 

 PI wcm UI wcm EI wcm 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

JPFA 0,90 1,60 0,91 0,87 1,01 0,88 0,79 1,61 0,80 

ARNA 0,93 3,55 2,94 0,80 1,27 0,97 0,75 4,51 2,86 

TOWR 1,32 2,16 1,42 1,71 0,99 0,85 2,26 2,14 1,21 

AMRT 1,18 1,22 1,06 0,94 1,09 0,81 1,11 1,33 0,86 

JRPT 0,72 0,80 0,92 0,80 0,96 1,20 0,58 0,77 1,11 

TLKM 1,29 0,75 0,94 0,88 0,91 0,82 1,13 0,69 0,77 

BATA 1,11 0,95 1,01 0,88 0,98 0,98 0,98 0,93 0,99 

JKON 1,26 0,88 1,13 0,80 1,05 1,12 1,00 0,93 1,26 

MDLN 0,55 1,38 1,63 0,64 1,42 1,03 0,35 1,96 1,67 

NIPS 1,47 3,38 0,96 1,35 0,97 1,05 1,99 3,27 1,00 

ROTI 0,90 1,06 1,42 0,81 1,49 1,27 0,73 1,58 1,80 

x̅ 1,06 1,61 1,30 0,95 1,10 1,00 1,06 1,79 1,30 

       x̅ = 1,39  

 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018 

 

Rata-rata PI WCM pada tahun 2010 adalah 1,06 artinya pada tahun 

tersebut perusahaan yang melakukan stock split merupakan perusahaan 

yang kinerjanya efisien. Dapat dilihat dari antara 11 perusahaan 

terdapat enam perusahaan yang memiliki indeks ≥ 1. Rata-rata PI WCM 

pada tahun 2011 adalah 1,61. Meningkat dari tahun sebelumnya yang 

menandakan terjadi peningkatan efisiensi kinerja pada perusahaan yang 
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melakukan stock split. Terbukti dari antara 11 perusahaan terdapat tujuh 

perusahaan yang memiliki indeks ≥ 1. Rata-rata PI WCM pada tahun 

2012 adalah 1,30. Sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya namun 

tetap menggambarkan efisiensi kinerja pada perusahaan yang 

melakukan stock split. Dapat dilihat dari antara 11 perusahaan terdapat 

tujuh perusahaan yang memiliki indeks ≥ 1. 

Rata-rata UI WCM pada tahun 2010 adalah 0,95 artinya pada tahun 

tersebut perusahaan yang melakukan stock split masih kurang efisien 

dalam memanfaatkan modal kerjanya. Dapat dilihat dari antara 11 

perusahaan hanya terdapat dua perusahaan yang memiliki indeks ≥ 1. 

Rata-rata UI WCM pada tahun 2011 adalah 1,10. Sedikit meningkat dari 

tahun sebelumnya yang menandakan terjadi peningkatan efisiensi pada 

perusahaan yang melakukan stock split dalam memanfaatkan modal 

kerjanya. Terbukti dari antara 11 perusahaan terdapat enam perusahaan 

yang memiliki indeks ≥ 1. Rata-rata UI WCM pada tahun 2012 adalah 

1,00. Menurun dibanding tahun sebelumnya namun perusahaan yang 

melakukan stock split masih tergolong efisien dalam memanfaatkan 

modal kerja. Dapat dilihat dari antara 11 perusahaan terdapat lima 

perusahaan yang memiliki indeks ≥ 1. 

Rata-rata EI WCM pada tahun 2010 adalah 1,06 artinya pada tahun 

tersebut perusahaan yang melakukan stock split merupakan perusahaan 

yang memiliki efisiensi manajemen modal kerja. Dapat dilihat dari 

antara 11 perusahaan terdapat lima perusahaan yang memiliki indeks ≥ 

1. Rata-rata EI WCM pada tahun 2011 adalah 1,79. Meningkat cukup 

banyak dari tahun sebelumnya yang menandakan terjadi peningkatan 

efisiensi manajemen modal kerja pada perusahaan yang melakukan 

stock split. Terbukti dari antara 11 perusahaan terdapat tujuh 

perusahaan yang memiliki indeks ≥ 1. Rata-rata EI WCM pada tahun 

2012 adalah 1,30. Sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya namun 

tetap menggambarkan efisiensi manajemen modal kerja pada 
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perusahaan yang melakukan stock split. Dapat dilihat dari antara 11 

perusahaan terdapat tujuh perusahaan yang memiliki indeks ≥ 1. 

Secara keseluruhan, efisiensi manajemen modal kerja perusahaan 

sebelum melakukan stock split sudah efisien. Dilihat dari nilai indeks 

yang menggambarkan kinerja perusahaan yang baik serta kemampuan 

perusahaan dalam memanfaatkan modal kerja. Sehingga terciptalah 

efisiensi perusahaan dalam mengelola modal kerja untuk mengasilkan 

penjualan atau laba. 

 

4.3.2. Efisiensi Manajemen Modal Kerja Sesudah Stock Split 

Efisiensi manajemen modal kerja dapat dinilai melalui tiga indeks 

yaitu Performance Index, Utilization Index, dan Efficiency Index. 

Berikut merupakan perhitungan ketiga indeks tersebut sesudah 

perusahaan melakukan stock split : 

 

Tabel 4.5. Indeks Efisiensi Manajemen Modal Kerja Sesudah Stock Split 

 PI wcm UI wcm EI wcm 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

JPFA 1,32 0,94 1,07 1,18 0,93 0,94 1,56 0,87 1,01 

ARNA 2,29 1,59 0,83 0,91 0,80 0,93 2,07 1,27 0,77 

TOWR 0,69 0,83 0,79 1,07 0,82 1,11 0,74 0,67 0,88 

AMRT 1,01 1,08 0,86 0,88 1,17 0,88 0,88 1,26 0,76 

JRPT 4,85 0,82 1,17 1,38 0,88 1,07 6,67 0,72 1,25 

TLKM 1,16 1,28 1,03 1,06 0,81 1,14 1,23 1,03 1,17 

BATA 1,00 0,80 1,70 0,99 0,96 0,95 0,99 0,77 1,61 

JKON 0,75 0,83 2,30 0,97 1,02 1,12 0,72 0,85 2,58 

MDLN 2,01 1,11 0,63 1,55 0,69 0,66 3,11 0,76 0,42 

NIPS 1,04 0,76 0,70 0,89 0,93 0,89 0,93 0,70 0,63 

ROTI 5,04 1,48 1,75 1,07 0,60 0,99 5,40 0,90 1,74 

x̅ 1,92 1,05 1,17 1,09 0,87 0,97 2,21 0,89 1,17 

       x̅ = 1,42  

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018 
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Rata-rata PI WCM pada tahun 2014 adalah 1,92 artinya pada tahun 

tersebut perusahaan yang melakukan stock split merupakan perusahaan 

yang kinerjanya sangat efisien. Dapat dilihat dari antara 11 perusahaan 

hanya terdapat dua perusahaan yang memiliki indeks < 1. Rata-rata PI 

WCM pada tahun 2015 adalah 1,01. Terjadi penurunan yang cukup 

drastis dari tahun sebelumnya yang menandakan terjadi penurunan 

efisiensi kinerja pada perusahaan yang melakukan stock split. Terbukti 

dari antara 11 perusahaan hanya terdapat lima perusahaan yang 

memiliki indeks ≥ 1. Rata-rata PI WCM pada tahun 2016 adalah 1,10. 

Sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya artinya efisiensi kinerja 

pada perusahaan yang melakukan stock split meningkat. Dapat dilihat 

dari antara 11 perusahaan terdapat enam perusahaan yang memiliki 

indeks ≥ 1. 

Rata-rata UI WCM pada tahun 2014 adalah 1,09 artinya pada tahun 

tersebut perusahaan yang melakukan stock split dapat dikatakan efisien 

dalam memanfaatkan modal kerja. Dilihat dari antara 11 perusahaan 

terdapat enam perusahaan yang memiliki indeks ≥ 1. Rata-rata UI WCM 

pada tahun 2015 adalah 0,87 artinya terjadi penurunan dibanding tahun 

sebelumnya yang menggambarkan terjadi penurunan efisiensi pada 

perusahaan yang melakukan stock split dalam memanfaatkan modal 

kerjanya. Terbukti dari antara 11 perusahaan hanya terdapat dua 

perusahaan yang memiliki indeks ≥ 1. Rata-rata UI WCM pada tahun 

2016 adalah 0,97. Sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya 

namun perusahaan yang melakukan stock split masih belum efisien 

dalam memanfaatkan modal kerja. Dapat dilihat dari antara 11 

perusahaan terdapat empat perusahaan yang memiliki indeks ≥ 1. 

Rata-rata EI WCM pada tahun 2014 adalah 2,21 artinya pada tahun 

tersebut perusahaan yang melakukan stock split sangat efisien dalam 

mengelola modal kerja. Dapat dilihat dari antara 11 perusahaan terdapat 

enam perusahaan yang memiliki indeks ≥ 1. Rata-rata EI WCM pada 

tahun 2015 adalah 0,89. Menurun cukup banyak dari tahun sebelumnya 

yang menandakan kurangnya efisiensi manajemen modal kerja pada 
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perusahaan yang melakukan stock split. Terbukti dari antara 11 

perusahaan hanya terdapat tiga perusahaan yang memiliki indeks ≥ 1. 

Rata-rata EI WCM pada tahun 2016 adalah 1,17. Meningkat dibanding 

tahun sebelumnya sehingga kembali terjadi efisiensi manajemen modal 

kerja pada perusahaan yang melakukan stock split. Dapat dilihat dari 

antara 11 perusahaan terdapat enam perusahaan yang memiliki indeks 

≥ 1. 

Meskipun mengalami kenaikan dan penurunan pada ketiga indeks, 

namun secara keseluruhan efisiensi manajemen modal kerja perusahaan 

sesudah melakukan stock split efisien. Kurangnya kemampuan 

perusahaan dalam memanfaatkan modal kerja tidak membuat kinerja 

perusahaan buruk. Sehingga perusahaan tetap efisien dan menghasilkan 

penjualan atau laba. 

 

4.3.3. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang ada 

sudah tersebar atau terdistribusi secara normal. Uji normalitas juga 

merupakan salah satu syarat dilakukannya uji t. Uji normalitas yang 

dilakukan adalah uji Saphiro-Wilk karena ukuran sampel kecil yaitu 11 

perusahaan. Berikut adalah uji normalitas pada ketiga variabel 

penelitian : 

 

Tabel 4.6. Uji Normalitas PI WCM Sebelum dan Sesudah Stock Split 

Tests of Normality 

 

Stock_split 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

PIwcm Sebelum .200 3 . .995 3 .860 

Sesudah .339 3 . .851 3 .244 

a. Lilliefors Significance Correction     

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018 
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Tabel 4.6 diatas menunjukkan tingkat signifikansi sebelum stock 

split sebesar 0,860 artinya data variabel PI WCM terdistribusi dengan 

normal karena tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05. Dan juga 

tingkat signifikansi sesudah stock split sebesar 0,244 artinya data 

variabel PI WCM terdistribusi dengan normal karena tingkat signifikansi 

lebih besar dari 0,05. 

 

 

Tabel 4.7. Uji Normalitas UI WCM Sebelum dan Sesudah Stock Split 

Tests of Normality 

 

Stock_split 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

UIwcm Sebelum .253 3 . .964 3 .637 

Sesudah .191 3 . .997 3 .900 

a. Lilliefors Significance Correction     

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018 

 

Tabel 4.7 diatas menunjukkan tingkat signifikansi sebelum stock 

split sebesar 0,637 artinya data variabel UI WCM terdistribusi dengan 

normal karena tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05. Dan juga 

tingkat signifikansi sesudah stock split sebesar 0,900 artinya data 

variabel UI WCM terdistribusi dengan normal karena tingkat signifikansi 

lebih besar dari 0,05. 

 

Tabel 4.8. Uji Normalitas EI WCM Sebelum dan Sesudah Stock Split 

Tests of Normality 

 

Stock_split 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

EIwcm Sebelum .255 3 . .962 3 .627 

Sesudah .309 3 . .900 3 .387 

a. Lilliefors Significance Correction     

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018 
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Tabel 4.8 diatas menunjukkan tingkat signifikansi sebelum stock 

split sebesar 0,627 artinya data variabel EI WCM terdistribusi dengan 

normal karena tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05. Dan juga 

tingkat signifikansi sesudah stock split sebesar 0,387 artinya data 

variabel EI WCM terdistribusi dengan normal karena tingkat signifikansi 

lebih besar dari 0,05. 

4.3.4. Paired Sample T Test 

Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan efisiensi manajemen 

modal kerja perusahaan sebelum dan sesudah melakukan stock split 

dilakukan dengan cara membandingkan t hitung dengan t tabel. Berikut 

adalah perhitungan t hitung : 

 

Tabel 45.9. Nilai EI WCM Sebelum dan Sesudah Stock Split 

EI wcm 

Sebelum stock split Sesudah stock split 

1,06 2,21 

1,79 0,89 

1,30 1,17 

x̅1   =   1,39 x̅2   =   1,42 

s1   =   0,37 s2   =   0,70 

s1²   =   0,14 s2²   =   0,48 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018 

Koefisien korelasi EI WCM antara sebelum dan sesudah stock split 

ditemukan sebesar -0,870. Koefisien bernilai negatif artinya kedua 

sampel memiliki hubungan terbalik. Berdasarkan nilai-nilai diatas 

didapatkan t hitung sebesar -0,062. Kemudian t hitung dibandingkan 

dengan t table. Dengan dk = 20 dan taraf kesalahan ditetapkan sebesar 

5%, didapatkan nilai t tabel sebesar 2,086.  
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Nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ( 0,062 < 2,086 ) sehingga Ho 

diterima dan H3 ditolak. Gambar diatas menunjukkan bahwa 

kedudukan t hitung sebesar 0,062 berada pada daerah penerimaan Ho. 

Maka dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan signifikan efisiensi 

manajemen modal kerja sebelum dan sesudah stock split.  

4.4. Pembahasan 

Hasil pengujian hipotesis secara keseluruhan dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

Tabel 4.10. Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis 

Kode Hipotesis Kesimpulan 

H1 Manajemen modal kerja sebelum stock split efisien Diterima 

H2 Manajemen modal kerja sesudah stock split efisien Diterima 

H3 
Terdapat perbedaan efisiensi manajemen modal kerja 

antara sebelum dan sesudah stock split 
Ditolak 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018 

4.4.1. Efisiensi Manajemen Modal Kerja Sebelum Stock Split 

Hasil pengujian H1 diterima karena indeks efisiensi (EI WCM) 

sebelum stock split memiliki rata-rata sebesar 1,39 yang lebih besar dari 

1,00.  

Daerah 

penolakan Ho 

Daerah 

penerimaan Ho 

Daerah 

penolakan Ho 

-2,086 2,086 -0,062 0,062 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018 

Gambar 3.1. Uji Hipotesis Komparatif Dua Pihak 
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Tahun 2010 merupakan tahun di mana rata-rata perusahaan 

memiliki EI WCM terendah yaitu sebesar 1,06. Hal ini terjadi karena 

indeks utilisasi (UI WCM) tidak berada pada titik optimal. Artinya pada 

tahun tersebut perusahaan kurang efisien dalam memanfaatkan modal 

kerja untuk menghasilkan laba. Rendahnya nilai UI WCM disebabkan 

oleh kenaikan jumlah modal yang tidak sebanding dengan kenaikan 

penjualan. Modal kerja meningkat dibanding tahun sebelumnya, namun 

tidak diiringi dengan kenaikan penjualan yang signifikan bahkan pada 

beberapa perusahaan ada yang mengalami penurunan penjualan. Modal 

kerja yang berlebihan ini membuat perusahaan tidak dapat memperoleh 

laba yang optimal karena banyaknya dana menganggur. Untuk 

mengatasi kelebihan tersebut perusahaan dapat menggunakan sebagian 

dananya untuk membeli efek kemudian menjualnya ketika sewaktu-

waktu perusahaan membutuhkan modal. Modal kerja akan lebih 

berguna jika digunakan untuk investasi dibandingkan menganggur. 

Agar bisa memberikan dampak terhadap laba investasi tersebut harus 

dikelola dengan baik.  

Pada tahun 2011 terjadi peningkatan efisiensi manajemen modal 

kerja, di mana rata-rata perusahaan memiliki EI WCM sebesar 1,79. 

Kenaikan yang cukup tinggi ini disebabkan oleh meningkatnya indeks 

kinerja (PI WCM) pada tahun tersebut. Terdapat beberapa perusahaan 

seperti Arwana Citramulia Tbk, Sarana Menara Nusantara Tbk, Sumber 

Alfaria Trijaya Tbk, dan Modernland Realty Tbk yang mengalami 

penurunan pajak dibayar dimuka (kelebihan pajak penghasilan) 

dibanding tahun sebelumnya. Hal tersebut membuat dana menganggur 

berkurang dan manajemen dapat mengelola modal kerja dengan baik 

untuk meningkatkan penjualan. Cara lain yang dapat dilakukan untuk 

mengatasi kelebihan bayar pajak adalah dengan mengompensasikan ke 

masa pajak selanjutnya untuk melunasi jumlah pajak perusahaan 

(kurang bayar) sampai lebih bayar tersebut habis dikompensasikan. 
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Sehingga kelebihan bayar tersebut tidak membuat perusahaan 

kelebihan modal. 

Pada tahun 2012 rata-rata perusahaan memiliki EI WCM sebesar 1,30. 

Sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya yang berarti terjadi 

penurunan efisiensi manajemen modal kerja. Hal ini terjadi karena 

terdapat perusahaan yang melakukan investasi jangka pendek dengan 

jumlah cukup besar yaitu Arwana Citramulia Tbk. Investasi jangka 

pendek merupakan cara lain memanfaatkan modal yang belum 

digunakan untuk kebutuhan operasi. Perusahaan menanamkan dananya 

pada pihak lain dan dalam jangka waktu tertentu (enam bulan) 

mendapatkan bunga. Bunga tersebut belum bisa dimanfaatkan oleh 

perusahaan untuk meningkatkan penjualan. Terbukti pada tahun-tahun 

berikutnya perusahaan ini tidak melakukan lagi investasi jangka 

pendek. Jika perusahaan hendak melakukan investasi jangka pendek 

sebaiknya pihak manajemen bisa memperhatikan besaran dana yang 

akan diinvestasikan serta mengkaji dengan baik tingkat pengembalian 

dan risiko. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian Afza dan Nazir (2011) yang 

menunjukkan efisiensi manajemen modal kerja di Pakistan, serta 

Anandasayanan (2011) yang menunjukkan efisiensi manajemen modal 

kerja di Srilanka. Begitu pula di Indonesia yang menunjukkan 

manajemen modal kerja sudah efisien. 

4.4.2. Efisiensi Manajemen Modal Kerja Sesudah Stock Split 

Hasil pengujian H2 diterima karena indeks efisiensi (EI WCM) 

sesudah stock split memiliki rata-rata sebesar 1,42 yang lebih besar dari 

1,00.  

Tahun 2014 merupakan tahun yang memiliki nilai indeks tertinggi 

di mana rata-rata perusahaan memiliki EI WCM sebesar 2,21 yang berarti 

manajemen modal kerja perusahaan-perusahaan pada tahun tersebut 
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sangatlah efisien. Banyak perusahaan yang mengurangi modalnya 

seperti investasi jangka pendek, kas, serta aset keuangan lainnya antara 

lain Japfa Comfeed Tbk, Sumber Alfaria Trijaya Tbk, Jaya Real 

Property Tbk, Telekomunikasi Indonesia Tbk, Jaya Konstruksi 

Manggala Pratama Tbk, serta Modernland Realty Tbk. Pembatasan 

modal ini dilakukan perusahaan untuk mengurangi risiko turunnya nilai 

asset lancar. Meskipun modal kerja berkurang namun kinerja 

perusahaan justru menjadi semakin baik, dilihat dari hampir semua 

perusahaan mengalami kenaikan indeks kinerja (PI WCM). Kenaikan ini 

menandakan bahwa perusahaan mengelola modal kerja lebih baik 

disbanding tahun sebelumnya. 

Pada tahun 2015 terjadi penurunan efisiensi manajememen modal 

kerja perusahaan dilihat dari nilai EI WCM sebesar 0,89. Penyebab 

rendahnya nilai indeks adalah indeks utilisasi (UI WCM) yang menurun 

drastis. Hal ini terjadi karena pada beberapa perusahaan piutang dan kas 

terlalu besar. Perusahaan tersebut antara lain Japfa Comfeed Tbk , 

Sarana Menara Nusantara Tbk , Jaya Real Property Tbk, Sepatu Bata 

Tbk, Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk, Modernland Realty Tbk, 

Nipress Tbk, serta Nippon Indosari Corpindo Tbk.  Piutang yang terlalu 

besar dapat mengurangi likuiditas perusahaan, bahkan lebih parah lagi 

perusahaan dapat mengalami kesulitan keuangan. Untuk mengurangi 

piutang yang terlalu besar perusahaan dapat memberikan potongan 

tunai, agar pelanggan tertarik untuk segera membayar hutangnya. 

Selain itu perusahaan juga bisa membuat periode kredit tidak terlalu 

lama. Dan apabila modal kerja berupa kas berlebihan maka sebagian 

dana akan menganggur dan menjadi tidak produktif. Untuk mengurangi 

kas yang terlalu besar perusahaan bisa membagikannya kepada investor 

sebagai dividen tunai. Dengan begitu banyak calon investor baru 

tertarik sehingga memicu naiknya harga saham. Meskipun begitu pada 

tahun berikutnya terjadi peningkatan sehingga manajemen modal kerja 

kembali efisien. 
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Pada tahun 2016 rata-rata perusahaan memiliki EI WCM sebesar 1,17 

yang berarti manajemen modal kerja sudah efisien kembali. Artinya 

pada tahun ini perusahaan sudah mengelola modal kerja dengan baik 

untuk menghasilkan laba yang optimal. Terbukti dari hampir semua 

perusahaan (kecuali Sepatu Bata Tbk dan Modernland Realty Tbk) 

mengalami kenaikan penjualan dibanding tahun sebelumnya. Modal 

kerja cenderung meningkat dan laba operasi lebih besar daripada modal 

kerja sehingga tidak terjadi kelebihan modal kerja.  

Hasil ini sejalan dengan penelitian Afza dan Nazir (2011) yang 

menunjukkan efisiensi manajemen modal kerja di Pakistan, serta 

Anandasayanan (2011) yang menunjukkan efisiensi manajemen modal 

kerja di Srilanka. Begitu pula di Indonesia yang menunjukkan 

manajemen modal kerja sudah efisien. 

4.4.3. Perbedaan Efisiensi Manajemen Modal Kerja Sebelum dan 

Sesudah Stock Split 

Hasil pengujian H3 ditolak karena nilai t hitung yang lebih kecil dari 

t tabel ( 0,062 < 2,086 ).  

Artinya peristiwa stock split tidak mempengaruhi efisiensi 

manajemen modal kerja pada perusahaan. Meskipun terjadi sedikit 

perbedaan indeks efisiensi antara sebelum stock split (1,39) dan sesudah 

stock split (1,42) namun perbedaan tersebut tidak signifikan. Hal ini 

terjadi karena hanya dalam jangka waktu tiga tahun belum dapat 

menyimpulkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Dibutuhkan 

waktu yang lebih lama untuk memperlihatkan efisiensi perusahaan atas 

respon pasar tentang peristiwa stock split. 

Manajemen modal kerja yang efisien ditandai dengan penjualan 

yang tinggi. Semakin efisien modal kerja dikelola, semakin tinggi juga 

penjualan yang dihasilkan. Namun kemampuan tersebut tidak berbeda 
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antara sebelum dan sesudah stock split. Artinya kemampuan 

perusahaan menghasilkan penjualan tidak berbeda. 

Stock split dilakukan perusahaan-perusahaan ini untuk menjaga 

likuiditas sahamnya disaat permintaan saham menurun, sesuai dengan 

Trading Range Theory. Harga saham dibuat lebih murah agar dapat 

dijangkau oleh calon investor. Selain melihat harga saham, calon 

investor juga melihat kinerja perusahaan. Perusahaan-perusahaan ini 

melakukan stock split dengan tujuan memberi sinyal kepada calon 

investor mengenai prospek perusahaan yang baik di masa depan. Sesuai 

dengan Signaling Theory bahwa perusahaan yang melakukan stock split 

adalah perusahaan yang mempunyai kondisi kinerja yang baik, salah 

satu caranya adalah dengan menunjukkan kinerja keuangan yang bagus. 

Artinya calon investor menilai perusahaan yang melakukan stock split 

ini memiliki kinerja yang baik. 

 

  


