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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

 Objek Penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di BEI dan melakukan 

kebijakan stock split tahun 2012 – 2016. Pada penelitian ini pengumpulan data tentang 

perusahaan yang melakukan pemecahan saham diperoleh dari situs www.sahamok.com 

sedangkan data tentang perubahan harga saham harian tahun 2012 – 2016 didapat dari 

situs pasar modal lainnya seperti www.idx.co.id dan www.finance.yahoo.com. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

 

 Bahan pada studi kasus ini memakai teknik event study. Studi peristiwa adalah 

studi yang mempelajari respon pasar terhadap peristiwa tertentu yang informasinya 

dipublikasikan sebagai pengumuman (Hartono, 2017: 643). Untuk studi kasus kali ini 

yang menjadi pokok peristiwa adalah pengumuman pemecahan saham yang disampaikan 

oleh perusahaan listing di BEI 2012 – 2016. 

 Tempo pengamatan yang dipakai dalam penelitian ini berkisar empat belas hari 

kerja, pengamatan dibagi atas tujuh hari sebelum pemecahan saham (t -7) dan tujuh hari 

sesudah pemecahan saham (t +7). Alasan kenapa dipilih tujuh hari sebelum dan tujuh 

hari sesudah pemecahan saham yaitu untuk mengantisipasi faktor lain yang bisa 

berpengaruh terhadap harga saham dan volume perdagangan saham pada perusahaan 

yang hendak dijadikan sampel penelitian. Jika waktu pengamatan di pilih lebih lama 

maka dikhawatirkan perusahaan melakukan aksi korporasi lainnya di sekitar 

http://www.sahamok.com/
http://www.idx.co.id/
http://www.finance.yahoo.com/
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pengumaman pemecahan saham dan nantinya bisa mempengaruhi hasil penelitian. 

Gambar jendela peristiwa adalah sebagai berikut: 

        Gambar 3.1 

Gambar jendela peristiwa dan tanggal pengumuman stock split 

  

-7      0    + 7 

 Periode jendela 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

 

 Populasi merupakan bagian umum dari suatu objek atau subjek yang 

didalamnya terdapat kepribadian dan mutu tertentu yang telah ditentukan oleh 

peneliti untuk diamati serta ditarik hipotesisnya (Sugiyono, 2015). Populasi yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdiri dari tujuh puluh dua 

perusahaan yang melakukan stock split periode 2012 hingga 2016. Sampel 

merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, atau 

bagian kecil dari satu anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu 

sehingga dapat mewakili populasinya. Sampel pada penelitian ini dipilih dengan 

metode purposive sampling dengan mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan. 

kriteria tersebut sebagai berikut:  
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Tabel 3.1 

Kriteria Pengambilan Sampel 

NO Keterangan Jml 

1 Perusahaam terdaftar di BEI dan melakukan kebijakan pemecahan saham 

dari tahun 2012 – 2016 

72 

2 Perusahaan harus aktif dalam menjual sahamnya selama 14 hari yang 

dibagi menjadi 7 hari sebelum pemecahan saham dan 7 hari setelah 

pemecahan saham. 

(18) 

3 Tidak melakukan aksi lain disekitar pengumuman pemecahan saham 

seperti deviden saham, saham share, right issue atau lainnya. 

(9) 

4 Data yang tersedia harus lengkap (15) 

 Jumlah sample yang lolos uji 30 

Sumber: Data diolah 2018 

 Dari data olahan kriteria penentuan sampel diatas maka di hasilkan ketiga 

puluh perusahaan sebagai berikut ini:  

Tabel 3.2 

Daftar emiten yang mengumumkan pemecahan saham di BEI 

No Nama Perusahaan  Tgl Stock Split Rasio 

1 Petrosea Tbk 6 Maret 2012 1:10 

2 Pakuwon Jati Tbk 30 Maret 2012 1:4 

3 Hero Supermarket Tbk 05 April 2012 1:10 

4 Modern Internasional Tbk 3 Juli 2012 1:5 

5 BFI Finance Indonesia Tbk 7 Agustus 2012 1:2 

6 Kalbe Farma Tbk 8 Oktober 2012 1:5 

7 Ace Hardware Indonesia Tbk 01 November 2012 1:10 

8 Japfa Comfeed Tbk 19 April 2013 1:5 

9 Arwana Citra Mulia Tbk 8 Juli 2013 1:4 
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10 Telekomunikasi Indonesia Tbk 28 Agustus 2013 1:5 

11 Jaya Konstruksi Tbk 26 September 2013 1:5 

12 Alumindo Light Metal Industry Tbk 12 Februari 2014 1:2 

13 Surya Toto Indonesia Tbk 25 Juli 2014 1:2 

14 Lautan Luas Tbk 9 Januari 2015 1:2 

15 Logindo Samudramakmur Tbk 19 Mei 2015 1:4 

16 Bali Towerindo Sentra Tbk 30 Juli 2015 1:5 

17 Wilmar Cahaya Indonesia Tbk 3 Agustus 2015 1:2 

18 Lionmesh Prima Tbk 02 September 2015 1:10 

19 Mitra Keluarga Karyasehat Tbk 16 Oktober 2015 1:10 

20 Dharma Satya Nusantara Tbk 19 Oktober 2015 1:5 

21 Delta Djakarta Tbk 03 November 2015 1:50 

22 Rukun Raharja Tbk 7 Juni 2016 1:5 

23 Hm Sampoerna Tbk 14 Juli 2016 1:25 

24 Kresna Graha Investama Tbk 23 Juni 2016 1:5 

25 Asuransi Bintang Tbk 26 Juli 2016 1:2 

26 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 27 Juli 2016 1:2 

27 Asuransi Kresna Mitra Tbk 5 Agustus 2016 1:5 

28 Kedaung Indah Can Tbk 23 Agustus 2016 1:2 

29 Sumber Energi Andalan Tbk 13 September 2016 1:20 

30 Surya Toto Indonesia Tbk 20 Oktober 2016 1:10 

 Sumber: Data diolah 2018 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 

a. Jenis Data  

 Data penelitan ini merupakan data historis dari tiap saham yang diperdagangan 

secara harian. Jenis data yang dipakai untuk penelitan ini merupakan data sekunder 

dari perusahaan yang melakukan pemecahan saham serta terdaftar di BEI tahun 

2012 – 2016. Data tersebut diantaranya: 

1. Tanggal pengumuman stock split sebagai event date (t0) 

2. Penutupan harga saham harian dari perusahaan yang melakukan stock 

split.  

3. Jumlah saham yang diperdagangkan secara harian. 
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4. IHSG harian dari tahun 2012 – 2016. 

 Data yang dipakai pada studi kasus ini dikumpulkan dari informasi yang ada 

di website resmi www.idx.co.id, www.finance.yahoo.com, dan www.sahamok.com.  

b. Teknik Pengumpulan Data 

1. Penelitian Pustaka 

 Dalam penelitian pustaka ini sumber informasi yang dipakai berasal dari 

berbagai literatur, referensi, dan jurnal keuangan baik dalam bentuk buku, artikel, 

dan berita yang ada di internet serta teori yang semuanya berhubungan penelitian 

ini. 

2. Penelitian Lapangan 

 Dalam penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara mengunjungi 

beberapa situs resmi yang berhubungan dengan pasar modal Indonesia. Metode 

yang dipakai adalah metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini.  

 

3.5 Metode Analisis 

 Untuk menguji asumsi pada studi kasus ini maka dilakukan perhitungan dengan 

memakai model analisis Paired Sample T-Test. Asumsi ditarik dengan memakai alat 

bantu yaitu program software SPSS 25. Data yang diperoleh nantinya akan di uji satu per 

satu dengan melakukakn uji statistik deskriptif terlebih dahulu, yang selanjutnya 

dilakukan pengujian statistik dengan uji distribusi normal dengan memakai uji Shapiro - 

Wilk. 

http://www.idx.co.id/
http://www.finance.yahoo.com/
http://www.sahamok.com/
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 Kemudian selanjutnya dibuat pengujian asumsi parsial untuk tiap – tiap variable 

dengan memakai alat uji analisis Paired Sample T- Test (Uji Beda Dua Sampel 

Berpasangan). Untuk nilai alfa yang dipakai menguji Paired Sample T-Test umumnya 

sebesar 0,05. Nilai alfa ini kemudian ditetapkan sebagai tingkat signifikasi atau 

probabilitas kesalahan untuk menolak H0 untuk semua pengujiannya adalah 0.05 atau 

5%. 

1. Uji Deskriptif 

Analisis diskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu 

yang dilihat dari nilai rata – rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum dan 

nilai standar deviasi dari data penelitian (Ghozali, 2018). Dengan analisis 

deskriptif ini akan diketahui deskripsi dari masing – masing variable. 

a. Untuk mengetahui perubahan volume perdagangan saham harian dapat 

diketahui dengan memakai indicator Trading Volume Activity (TVA) 

yang dirumuskan dengan: 

 TVAit = 
∑𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑗𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑡

∑𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑖 𝐵𝐸𝐼 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑡
 

Keterangan: 

TVAit = Total Volume Aktivitas perusahaan i pada waktu t 

i = nama sampel perusahaan 

t = waktu tertentu 

Bila perhitungan trading volume activity sudah didapatkan dari perusahaan yang 

melakukan stock split baik sebelum dan sesudahnya maka langkah selanjutnya 
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adalah mengukur rata – rata TVA sebelum dan sesudah stock split, dengan 

memakai rumus: 

 

XTVAi,t = 
∑ 𝑇𝑉𝐴𝑖

n
 

 

Keterangan:  

XTVAi,t = Rata – rata trading volume activity perusahaan i pada waktu t 

∑TVAi,t = Jumlah total trading volume activity 

n = jumlah perusahaan 

b. Perubahan abnormal return dapat diukur dengan mengurangi return 

realisasi dengan expected return. Rumus yang dipakai adalah: 

ARit = Rit – E (Rit) 

Keterangan: 

ARit = Abnormal return saham i pada hari t 

Rit = Return sesungguhnya untuk saham i pada waktu t 

E(Rit) = Return ekspektasi saham i pada waktu t 

Untuk menghitung return saham sesungguhnya, dipakai rumus: 

Rit = 𝑥 =
Pit−Pit−1

Pit−1
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Keterangan: 

Rit = Return saham I pada hari t 

Pit = Harga saham I pada hari t 

Pit-1 = Harga saham I pada hari t-1 

Expected return dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan model 

Market adujusted model yang dirumuskan sebagai berikut: 

Rmt = 𝑥 =
IHSGit−IHSGit−1

IHSGit−1
 

Keterangan:  

Rmt = Return pasar pada hari t 

IHSGit = indeks harga saham gabungan pada hari t 

IHSGit -1 = indeks harga saham gabungan pada hari t-1 

2. Uji Hipotesis 

a. Uji Hipotesis Pertama (Ha1) 

Pada uji hipotesis pertama ini dibuat guna untuk mengetahui ada tidaknya 

perbedaan return tak normal sebelum dan sesudah pengumuman stock split. 

Alat analisis yang digunakan untuk menguji data sampel adalah dengan 

memakai uji Paired Sample T-test.  

Berikut langkah teknik pengujian: 

a. Menetapkan Asumsi Hipotesis (H1)  

H1 = terdapat perbedaan terhadap return tak normal sebelum dan 

sesudah split.  
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b. Menetapkan Asumsi Alternatif (Ho atau Ha) 

Ho = tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap return tak 

normal sebelum dan sesudah. 

Ha = terdapat perbedaan yang signifikan terhadap return tak normal 

sebelum dan sesudahnya. 

c. Menetapkan tingkat signifikasi sebesar 95% atau α = 0,05 (5%) 

d. Menetapkan apabila asumsi diterima atau ditolak 

Bila t-hitung > t-tabel, Ho ditolak dan Ha diterima 

Bila t-hitung < t-tabel, Ho diterima dan Ha ditolak 

Bila signifikasi t > 5%, Ho diterima dan Ha ditolak 

Bila signifikasi t < 5%, Ho ditolak dan Ha diterima 

 

b. Uji hipotesis Kedua (H2) 

Hipotesis kedua ini dibuat untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata – 

rata volume perdagangan saham sebelum dan sesudah pengumuman stock 

split. Alat analisis yang digunakan untuk menguji data sampel adalah dengan 

memakai uji Paired Sample T-test.  

Berikut langkah pengujian hipotesis: 

a. Menetapkan Asumsi Kedua (H2) 

H2 = terdapat perbedaan terhadap volume perdagangan saham 

sebelum dan sesudah split.  

b. Menetapkan Asumsi Alternatif (Ho dan Ha) 
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Ho = tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap volume 

perdagangan saham sebelum dan sesudah. 

Ha = terdapat perbedaan yang signifikan terhadap volume 

perdagangan saham sebelum dan sesudah. 

c. Menetapkan tingkat signifikasi sebesar 95% atau α = 0,05 (5%). 

d. Menetapkan apabila asumsi diterima atau ditolak 

Bila t-hitung > t-tabel, Ho ditolak dan Ha diterima 

Bila t-hitung < t-tabel, Ho diterima dan Ha ditolak 

Bila signifikasi t > 5%, Ho diterima dan Ha ditolak 

Bila signifikasi t < 5%, Ho ditolak dan Ha diterima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


