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ABSTRAK

Perbedaan Kinerja Saham Sebelum dan Sesudah Stock Split
dengan Metode Multiple Discriminant Analysis

(Studi Pada Perusahaan yang Melakukan Stock Split Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia Tahun 2013-2015)

Oleh

Fahdiel Yusuf

Pemecahan saham merupakan salah satu aksi korporasi yang dilakukan
perusahaan dengan harapan dapat meningkatkan kembali kinerja saham
perusahaan. Kinerja saham dapat diukur dengan melihat 3 faktor yaitu, harga
pasar saham, return dan likuiditas saham. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara kinerja saham sebelum
dan sesudah stock split dengan metode multiple discriminant analysis.
Sampel dari penelitian ini berjumlah 23 perusahaan yang melakukan stock
split terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Berdasarkan hasil
penelitian menunjukan bahwa tidak ada perbedaan signifikan pada harga
pasar saham secara parsial saat sebelum dan sesudah stock split, tidak ada
perbedaan signifikan pada return saham secara parsial saat sebelum dan
sesudah stock split, ada perbedaan signifikan pada likuiditas saham secara
parsial saat sebelum dan sesudah stock split dan ada perbedaan signifikan
pada kinerja saham secara simultan saat sebelum dan sesudah stock split.

Kata Kunci: Kinerja Saham, Multiple Discriminant Analysis, Stock Split.



ABSTRACT

Differences In Stock Performance Before And After Stock Split
Using Multiple Discriminant Analysis Method

(Study On The Company’s Stock Split Are Listed On Indonesia Stock
Exchange On 2013-2015)

By

Fahdiel Yusuf

Stock split is one of the company's corporate actions with the hope of
improving the return performance of the company. Stock performance can be
measured by looking at three factors, stock market prices, return and
liquidity of the stock. This study aims to determine whether there is a
significant difference between the performance of the stock before and after
stock split with multiple discriminant analysis method. Samples of this study
were 23 companies that perform stock splits listed in Indonesia Stock
Exchange in 2013-2015. Based on the results of the study showed there were
no significant difference in stock market prices partially before and after
stock split, there are no significant differences in stock returns partially
before and after stock split, there are significant differences in the liquidity of
the stock partially before and after stock split and there are significant
difference in the performance of stocks simultaneously before and after stock
split.

Keywords: Multiple Discriminant Analysis, Stock Performance, Stock Split.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya, Pasar modal (capital market) berperan penting bagi perekonomian

suatu negara. Pasar modal bertujuan untuk memperoleh tambahan dana atau modal

usaha dari masyarakat (investor). Pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk

berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana serta

instrumen lainnya. Pasar modal sebagai salah satu elemen sisitem ekonomi yang turut

berpengaruh terhadap pertumbuhan serta perkembangan ekonomi dan bisnis.

Melalui pasar modal perusahan melakukan penawaran umum atau Go Public, yaitu

kegiatan penawaran saham dan efek lain yang dilakukan oleh emiten untuk menjual

saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh undang-

undang pasar modal dan peraturan pelaksanaanya (Darmadji dan Fakhruddin, 2001).

Pasar modal merupakan sarana bagi investor untuk menginvestasikan uangnya

dengan mengharapkan return, harga saham adalah salah satu faktor yang

mempengaruhi permintaan dan penawaran saham karena para investor melihat kinerja
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saham semakin tinggi maka diartikan bahwa saham diminati dan kinerja saham baik

serta prospek yang baik di masa datang sehingga menghasilkan return sedangkan

semakin menurunnya harga saham dari sebelumnya maka investor dapat tidak tertarik

karena melihat kinerja saham yang buruk. Harga saham yang semakin tinggi tersebut

dapat mempengaruhi pergerakan saham, harga yang terlalu tinggi dapat membut para

investor enggan untuk melakukan investasi karena tidak semua investor mau membeli

saham yang mempunyai harga tinggi karena keterbatasan dana atau melihat bahwa

harga saham tersebut sudah terlalu tinggi sehingga menjadi tidak fluktuatif lagi

akibatnya permintaan menjadi menurun menyebabkan investor dapat beralih ke

perusahaan-perusahaan lain.

Aksi korporasi (corporate action) adalah aksi perusahaan untuk meningkatkan kinerja

dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang berdampak langsung terhadap

kepemilikan saham para pemegang investasi tersebut. Keputusan aksi korporasi harus

disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) karena mempengaruhi jumlah volume dan

harga saham yang beredar di bursa. Beberapa bentuk aksi korporasi terdiri dari aliansi

strategis, divestasi, akuisisi, merger, konsolidasi, right issue, reverse stock, stock

split, private placement, tender offer, deviden tunai dan dilusi.

Melihat kondisi harga saham yang terlalu tinggi tersebut akhirnya membuat

perusahaan melakukan salah satu aksi korporasi, yaitu stock split. Stock split adalah

pemecahan saham yang menjadikan perubahan nilai nominal per lembar saham dan
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perubahan jumlah saham yang beredar. Stock split dilakukan pada saat harga saham

dinilai terlalu tinggi, sehingga akan mengurangi kemampuan investor untuk

membelinya. Tujuan dari stock split adalah supaya perdagangan suatu saham menjadi

likuid karena jumlah volume saham yang beredar menjadi lebih banyak dan harga

saham menjadi lebih murah. Dengan kata lain perusahaan melakukan stock split agar

sahamnya berada dalam rentang perdagangan yang optimal sehingga distribusi saham

menjadi lebih luas dan daya beli investor meningkat terutama untuk investor

perseorangan dengan dana yang terbatas (Sulistiyono, 2011).

Selama tahun 2013-2015 terdapat 28 perusahaan yang melakukan aksi korporasi

stock split yang terdaftar di Bursa efek Indonesia. Terlihat bahwa stock split menjadi

salah satu pilihan bagi perusahaan untuk mengendalikan harga saham, stock split

yang dilakukan oleh perusahaan tentunya dapat merubah kinerja saham tersebut dapat

diamati dari harga pasar saham, return saham, dan likuiditas saham. Berikut ini daftar

perusahaan yang melakukan stock split.

Tabel 1.1 Sampel Perusahaan yang melakukan stok split tahun 2013-2015 di BEI

No. Tanggal Kode saham Nama Perusahaan Ratio Split

1. 19 April 2013 JPFA Japfa Comfeed Tbk 1:5
2. 08 Juli 2013 ARNA Arwana Citra Mulia Tbk 1:4
3. 22 Juli 2013 TOWR Sarana Menara Nusantara Tbk 1:10
4. 29 Juli 2013 AMRT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 1:10
5. 01 Agustus 2013 JRPT Jaya Real Propert Tbk 1:5
6. 28 Agustus 2013 TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk 1:5
7. 4 September 2013 BATA Sepatu Bata Tbk 1:10
8. 26 September 2013 JKON Jaya Konsutruksi Tbk 1:5
9. 12 Februari 2014 ALMI Alumindo Light Metal Industry Tbk 1:2
10. 12 Februari 2014 INAI Indal Aluminium Industry Tbk 1:2

Sumber: Sahamok.com
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Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa beberapa perusahaan melakukan stock split

dengan rasio split yang berbeda-beda. Dengan dilakukannya stock split menyebabkan

perubahan terhadap harga saham dan volume perdagangan saham pada perusahaan

tersebut, perubahan tersebut mempengaruhi terhadap harga pasar saham, return

saham, dan likuiditas saham yang termasuk dalam kinerja saham.

Harga pasar saham merupakan harga yang telah diperdagangkan di bursa kemudian

harga tersebut ditentukan oleh permintaan dan penawaran antar investor, harga saham

yang dilihat pada stock split adalah harga pasar saham relatif. Sedangankan return

saham atau tingkat pengembalian dapat berubah karena harga saham perusahaan

berubah setelah dilakukan stock split, likuiditas saham terpengaruhi oleh stock split

karena lembar nominal saham yang terpecah.

Berikut adalah penilitian-penelitian terdahulu yang mendapatkan hasil berbeda-beda,

Swari dan wiksuana (2015) dalam judul Analisis kinerja saham sebelum dan sesudah

stock split pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia Penelitian ini

menggunakan metode observasi non partisipan, 20 perusahaan tahun 2012-2014

menggunakan  teknik analisis paired sample t-test. Hasil akhir penelitian menyatakan

terdapat perbedaan return saham sebelum dan sesudah stock split tetapi tidak

signifikan.
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Kristianiarso (2014) meneliti analisis perbedaan likuiditas saham, harga saham, dan

return saham sebelum dan sesudah stock split dengan menggunakan metode uji beda

berpasangan yang menunjukan hasil tidak dapat perbedaan yang signifikan antara

harga saham, terdapat perbedaan signifikan antara return, dan tidak terdapat

perbedaan yang signifikan antara volume perdagngan sebelum dan sesudah stock

split. Irwansyah, saryadi dan wijayanto dalam penelitian yang berjudul analisis

perbedaan tingkat harga pasar saham, return saham, dan volume perdagngan saham

perusahaan sebelum dan sesudah stock split dengan teknik analisis uji beda paried

sample t test hasil penelitian Tidak dapat perbedaan dalam tingkat harga pasar saham,

tidak dapat perbedaan Return saham, dan terdapat perbedaan volume perdagangan

saham perusahaan.

Dari data dan penelitian terdahulu mendapatkan hasil yang berbeda-beda maka

peneliti bermaksud untuk meneliti perbedaan kinerja saham dengan menggunakan

metode yang berbeda dari sebelumnya, yaitu multiple discriminant analysis. Metode

multiple discriminant analysis merupakan bagian dari analisis diskriminan yaitu

teknik multivariat yang termasuk dependence method, yakni adanya variable

dependen dan indepeden, ciri khusus adalah data variable dependen yang berupa

harus data kategori, sedangkan data independen berupa non kategori yang berupa

kode. Tujuan analisis ini untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja saham

sebelum stock split (kategori 0) dan kinerja saham sesudah stock split (kategori 1).
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang timbul

adalah:

1. Apakah ada perbedaan signifikan harga pasar saham secara parsial pada saat

sebelum dan sesudah stock split dengan metode Multiple Discriminant Analysis?

2. Apakah ada perbedaan signifikan return secara parsial pada saat sebelum dan

sesudah stock split dengan metode Multiple Discriminant Analysis?

3. Apakah ada perbedaan signifikan likuiditas saham secara parsial pada saat

sebelum dan sesudah stock split dengan metode Multiple Discriminant Analysis?

4. Apakah apat perbedaan signifikan kinerja saham secara simultan pada saat

sebelum dan sesudah stock split dengan metode Multiple Discriminant Analysis?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan  pada perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis perbedaan kinerja saham dengan metode Multiple Discriminant

Analysis yaitu:

1. Untuk mengetahui ada perbedaan signifikan harga pasar saham secara parsial

pada saat sebelum dan sesudah stock split dengan metode Multiple Discriminant

Analysis

2. Untuk mengetahui ada perbedaan signifikan return secara parsial pada saat

sebelum dan sesudah stock split dengan metode Multiple Discriminant Analysis
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3. Untuk mengetahui ada perbedaan signifikan likuiditas saham secara parsial pada

saat sebelum dan sesudah stock split dengan metode Multiple Discriminant

Analysis

4. Untuk mengetahui ada perbedaan signifikan kinerja saham secara simultan pada

saat sebelum dan sesudah stock split dengan metode Multiple Discriminant

Analysis

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberi manfaat berikut ini:

1. Bagi investor

Adanya penelitian ini diharapkan kepada investor dan calon investor untuk

menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam mengambil keputusan untuk

berinvestasi, untuk mengetahui perbedaan kinerja saham sebelum dan sesudah

stock split, baik atau tidak untuk menanamkan modal kepada perusahaan yang

telah melakukan stock split.

2. Bagi Perusahaan

Penilitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan yang akan

melakukan stock split untuk memperhatikan kinerja saham dan reaksi pasar.

3. Bagi Akademis

Peneliti ini tidak hanya bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

gelar Sarjana Administrasi Bisnis di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Lampung, dan diharapkan dapat berguna bagi penelitian selanjutnya

yang mengambil tema dengan penelitian sejenis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Signalling Theory

Signalling Theory menyatakan bahwa stock split dapat memberikan informasi

kepada investor tentang prospek dalam peningkatan return masa depan yang

subtansial (Marwata, 2001). Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu

pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan

keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka

diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh

pasar, Jogiyanto dalam (Wanto, 2008).

Dengan melihat perusahaan akan memberikan return yang tinggi akan

memberikan daya tarik investor untuk berinvestasi, perusahaan melakukan stock

split memerlukan biaya administrasi penerbitan saham yang tinggi serta biaya

transaksi investor oleh karena itu mengartikan bahwa perusahaan mempunyai

kondisi keuangan yang baik oleh karena itu menurut signalling theory bahwa

stock split memberikan sinyal positif kepada investor bahwa perusahaan tersebut

bagus. (Kalay dan Kronlund, 2014).
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2.1.2 Trading Range Theory

Teori ini diartikan juga sebagai teori likuiditas, trading range theory memberikan

penjelasan bawah stock split meningkatkan likuiditas perdagangan saham.

Perusahaan yang memiliki harga saham yang terlalu tinggi meyebabkan kurang

aktifnya saham dalam perdagangan atau statis hal ini disebabkan oleh

menurunnya daya beli investor untuk saham tersebut sehingga perusahaan

melakukan stock split (Margasari, 2009). Perusahaan yang mempunyai harga

saham yang terlalu tinggi berupaya untuk menata kembali harga saham sehingga

dapat diminati oleh investor dengan cara pemecahan saham untuk menentukan

kisaraan harga saham yang diinginkan oleh investor seingga dapat membeli saham

dalam jumlah banyak dan dapat menarik minat para investor individual yang

mempunyai dana lebih rendah atau terbatas untuk bertransaksi.

Menurut teori ini, jika harga saham terlalu tinggi maka perlu dilakukan stock split

agar harga saham menjadi optimal pada kisaran harga tertentu (Anshuman dan

Avner, 2012). Jika harga pada pre-split tinggi, maka pemecahan saham

menguatkan kebenaran pada motif tersebut (Leungb, et al. 2006). Menurut Latifah

(2008) tentang Trading Range Theory bahwa Manajemen melakukan sttocksplit

karena didorong oleh perilaku pasar yang menganggap bahwa dengan melakukan

stocksplit dapat mengembalikan harga saham ke titik optimal yang tidak terlalu

mahal sehingga investor ingin membeli, transaksi meningkat sehingga

meningkatkan jumlah volume perdagangan.
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2.1.3 Pasar modal

2.1.3.1 Pengertian Pasar modal

Menurut Robert Ang dalam Hadi (2013) pasar modal adalah situasi yang mana

memberikan ruang dan peluang antara penjual dan pembeli bertemu dan

bernegosiasi dalam pertukaran komoditas dan kelompok komuditas modal. Modal

dalam artian berupa hutang maupun modal ekuitas, tempat pertukaran inilah yang

disebut pasar modal (bursa efek). Dalam UUPM no.8/1995 tentang ketentuan

umum mendefinisikan bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan

menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli

efek serta pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara

mereka. Dimaksud dengan efek adalah surat berharga pengakuan hutang, surat

berharga komersial saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan investasi

kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap deviratif dari efek (Robert Ang,

1995).

Menurut Sunariyah (2011) pengertian pasar modal merupakan tempat pertemuan

antara penawaran dengan permintaan surat berharga, para pelaku pasar yaitu

individu-individu atau badan usaha yang mempunyai kelebihan dana (surplus

funds) melakukan investasi dalam surat berharga yang ditawarkan oleh emiten.

Ditempat itu juga perusahaan yang membutuhkan dana menawarkan surat

berharga dengan cara listing terlebih dahulu pada badan otoritas di pasar modal

sebagai emiten. Proses transaksi tidak dibatasi oleh tempat karena transaksi dapat

terjadi dimanapun, meskipun demikian transaksi diatur dalam kerangka sistem
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yang terpadu di bawah kendali suatu pasar modal yang secara legal dijamin oleh

undang-undang negara.

2.1.3.2 Karakteristik Pasar Modal

Menurut Hadi (2013) pasar modal merupakan lembaga yang teroganisir yang

menjadikan sarana transaksi sekuritas sehingga dilihat dari struktur dan bentuk

pasar yang berbeda dari jenis pasar lainnya. Pasar modal tidak hanya sebatas

wadah, tempat, gedung dan jenis fisik lainnya melainkan berupa penyediaan

mekanisme yang memberikan ruang dan peluang untuk melakukan transaksi,

untuk itu pasar modal memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Membeli prospek yang akan datang, karakter inbestasi yang memberikan

keuntungan prospek yang akan datang (expected return), semua investor

yang memegang sekuritas didasarkan pengharapan dimasa datang baik

dalam jangka pendek mauapun jangka panjang.

2. Mengharapkan keuntungan yang tinggi dengan resiko yang tinggi. Hal ini

sejalan dengan teori investasi yang memberikan expected return tinggi

yang mengandung risk yang tinggi.

3. Mengutamakan kemampuan analisis. Analisis dalam pasar modal sangat

penting karena dapat menentukan return dan risiko dalam berinvestasi.

Keharusan untuk memaksimalkan analisis teknikal dan fundamental untuk

melihat prospek dimasa depan.

4. Mengandung unsur spekulasi. Pasar modal memiliki nilai spekualasi

tinggi karena pengaruh dari luar maupun dalam. Khsusnya dalam investor
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yang mengincar capital gain karena jangka pendek setiap saat harga dapat

naik dan turun dengan tidak terdetiksi.

2.1.3.3 Instrumen di Pasar Modal

Bentuk instumen di pasar modal disebut efek, yaitu diantaranya (Samsul, 2006):

1. Saham

Saham adalah tanda bukti memiliki perusahaan di mana pemiliknya

disebut juga sebagai pemegang saham (shareholder atau stakeholder).

Bukti bahwa seseorang atau suatu pihak dapat dianggap sebagai pemegang

saham adalah apabila mereka sudah tercatat sebagai pemegang saham

dalam buku yang disebut Daftar Pemegang Saham (DPS).

2. Obligasi

Obligasi adalah tanda bukti perusahaan memiliki utang jangka panjang

kepada masyarakat diatas jangka waktu 3 tahun. Pihak pemilik obligasi

disebut bondholder dan pemegang akan menerima kupon yang dibayarkan

setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali.

3. Bukti Right

Bukti Right merupakan hak untuk membeli saham pada harga tertentu

dalam jangka waktu  tertentu. Hak membli tersebut dimiliki oleh pemilik

saham lama, harga tertentu di sini berarti harganya sudah ditetapkan yang

disebut harga pelaksanaan atau harga tebusan (strike price atau exercise

price).
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4. Waran

Waran adalah hak untuk membeli saham pada haraga tertentu pada jangka

waktu tertentu. Waran tidak saja dapat diberikan kepada pemegang saham

lama tetapi dapat diberikan kepada pemegang obligasi.

5. Indeks Saham dan Indeks Obligasi

Indeks Saham dan Indeks Obligasi adalah angka indeks yang

diperdagnagkan untuk tujuan spekulasi dan lindungi nilai. Perdagngan

yang dilakukan tidak memerlukan penyerahan barang secara fisik,

melainkan hanya perhitungan untung rugi dari selisih antara harga beli dan

harga jual.

2.1.3.4 Manfaat Keberadaan Pasar Modal

Menurut Hadi (2013) Pasar modal memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha

sekaligus memungkinkan sumber dana secara optimal

2. Alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan risiko

yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi

investasi

3. Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai

prospek, keterbukaan dan profesionalisme, menciptakan iklim berusaha

yang sehat

4. Menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik

5. Memberikan akses kontrol sosial

6. Menyediakan leading indicator bagi trend ekonomi negara
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2.1.3.5 Fungsi Pasar Modal

Dalam sistem perekonomian pasar modal mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi

ekonomi dan keuangan. Dalam fungsi ekonomi pasar modal menyediakan fasilitas

untuk memindahkan dana dari pihak pemilik dana lebih (lender) kepada pihak

yang memerlukan dana jangka panjang (borrower) dalam rangka pembiayaan

investasi, lender mengharapkan return dari investasi tersebut. Sedangkaan  Fungsi

keuangan menyediakan dana dari lender ke borrower tanpa harus terlibat

langsung dalam kepemilikan aktiva riil (Hadi, 2013). Menurut Hadi (2013) Fungsi

pasar modal dari prespektif pihak-pihak yang ingin memperoleh keuntungan,

sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan

Pasar modal memberikan peluang untuk perusahaan untuk mendapatkan

modal yang realtif memiliki risiko investasi rendah dibandingkan pasar

uang, karena pada psar uang harus membayar cost of capital berupa

angsuran pokok dan bunga secara periodik.

2. Bagi Investor

Pasar modal memberikan runag atau peluang bagi investor untuk

mendapatkan return yang tinggi, instrument pasar modal mempunyai

likuditas yang tinggi. Pasar modal tidak harus investor besar tetapi

investor kecil dapat menanamkan modal bahkan masyarakat awam dapat

mengikuti investasi dengan mempercayakan dana kepada Fund manager

yang akan melakukan portofolio investasi.
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3. Bagi perekonomian nasional

Pasar modal berperan penting dalam pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

Sebgai penyebaran kepemilikan perusahaan pada masyrakat public dan

sarana aliran masuknya investasi asing untuk menamakan dana kepada

perusahaan di Indonesia.

2.1.4 Stock Split

2.1.4.1 Pengertian Stock Split

Stock split adalah pemecahan nominal saham menjadi nilai nominal yang lebih

kecil (Robert Ang, 1997). Stock split merupakan salah satu corporate action yang

dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu, strategi perusahaan berguna untuk

meningkatkan likuiditas saham perusahaan tersebut. Menurut Jogiyanto (2003)

menyatakan bahwa stock split adalah memecah selembar saham menjadi n lembar

sehingga harga saham perlembar dengan nilai nominal yang baru adalah sebesar

1/n dari harga saham sebelumnya. Perusahaan melakukan stock split agar

sahamnya berada dalam rentang perdagangan yang optimal sehingga distribusi

saham menjadi lebih luas dan daya beli investor meningkat terutama untuk

investor perseorangan dengan dana yang terbatas (Sulistiyono, 2011)

Stock split merupakan aktivitas yang dilakukan oleh manajer perusahaan dengan

melakukan perubahan terhadap jumlah saham yang beredar dan nilai nominal

perlembar saham yang disesuaikan dengan split factor (Kurinawati, 2003). Stock

split pada perinsipnya tidak mempengaruhi modal disetor penuh, melainkan yang

mengalami perubahan hanya nilai nominal dan jumlah saham yang beredar.
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Perusahaan yang berkinerja baik dapat melakukan stock split karena dibutuhukan

biaya cukup besar yang harus ditanggung perusahaan yang ditimbuklkan oleh

stock split. Menurut Kohsaka (2014), stock split membagi saham baru untuk

pemegang saham yang ada dalam proporsi kepemilikan saham mereka saat ini

yang nantinya akan meningkatkan jumlah saham yang beredar.

Dapat disimpulkan bahwa stock split adalah pemecahan nilai nominal harga

saham menjadi lebih rendah dan meningkatkan jumlah saham yang beredar

dikarenakan harga saham yang terlalu tinggi menyebabkan saham menjadi tidak

diminati oleh investor, setelah terjadi stock split saham akan menjadi lebih murah

dan meningkatkan likuditas saham tersebut. Jika sebelumnya harga saham Rp.

500 per lembar setelah dilakukan pemecahan saham dengan rasio 1:2 makan harga

saham menjadi Rp. 250 per lembar dan jumlah saham menjadi 2 lembar.

2.1.4.2 Jenis-jenis Stock Split

Split merupakan tindakan memperkecil atau memperbesar nilai nominal saham,

split dibedakan menjadi 2, yaitu split-up dan split down. Split-up bertujuan untuk

memperbanyak jumlah saham dan split-down bertujuan untuk memperkecil

jumlah saham. Jika harga saham terlalu tinggi maka dilakukan split-up yang dapat

membuat harga lebih rendah dan membuat likuiditas dalam perdagangan saham

tersebut (Kristianiarso, 2014).
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2.1.4.3 Tujuan dan Manfaat Stock Split

Tujuan perusahaan melakukan stock split adalah meningkatkan likuiditas saham di

pasar (bursa) dan memberi kesempatan investor kecil untuk bisa membeli saham,

karena harganya akan turun saat stock split (Hadi, 2013). Tujuan dari stock split

adalah agar perdagangan suatu saham menjadi likuid karena jumlah volume

saham yang beredar menjadi lebih banyak dan harga saham menjadi lebih murah

(Sulistiyono, 2011). Manfaat stock split `dari para pelaku pasar khususnya emiten

adalah sebagi berikut (Hendrawaty, 2007):

1. Meningkatkan daya tarik investor individual dengan daya beli kecil untuk

melakukan investasi.

2. Harga saham yang lebih rendah setelah dilakukan stock split menarik

minat investor untuk membeli saham tersebut dengan jumlah yang banyak

3. Sinyal positif bagi pasar bahwa kinerja perusahaan memeliki prospek yang

bagus kedepannya.

4. Meningkatkan jumlah pemegang saham sehingga lebih likuid.

2.1.4.4 Prosedur Stock Split

Menurut Hadi (2013) cara stok split dilakukan dengan prosedur menukarkan

saham dengan nilai nominal lama ke saham baru dengan nominal baru. Proses

pelaksanaan mengikuti jadwal stock split yang telah ditetapkan emiten. Adapun isi

jadwal stock split paling tidak memuat hal-hal, antara lain:

1. Tanggal mulai permohonan pengganti SKS lama untuk stock split.

Merupakan tanggal dimulainya penggantian Surat Kolektif Saham (SKS)

lama, pada tanggal pemegang saham alam melakukan pendaftaran saham
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yang dimiliki untuk ditukarkan dengan saham baru dengan nilai nominal

baru. Pada periode ini sampai dengan periode suspense dimulai, saham

dengan nilai nominal lama masih dapat diperdagangkan dan pemegang

saham lama selama periode ini boleh mendaftarkan diri untuk stock split.

2. Periode suspense, periode dimana saham dengan nilai nominal lama

sudah tidak dapat lagi diperdagangkan. Disini memberikan kesempatan

untuk mengadministrasikan saham untuk stock split.

3. Tanggal mulai menyerahkan SKS baru hasil stock split. Pada tanggal

tersebut menyerahkan SKS baru hasil stock split diserahkan pada

pemegang saham.

4. Tanggal mulai perdagangan saham, tanggal dimana saham baru dengan

nilai nominal baru hasil stock split dapat diperdagangkan di lantai bursa,

sesusai dengan jadwal yang telah ditetapkan, Biasanya tanggal saham

baru hasil stock split dapat diperdagangkan di bursa bersamaan dengan

tanggal penyerahan SKS saham baru stock split.

2.1.5 Kinerja Saham

Kinerja saham merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan investor

dalam memutuskan untuk berinvestasi atau tidak pada suatu emiten. Kinerja

saham yang positif dapat menarik minat investor dalam menanamkan modalnya

ke perusahaan. Dengan mengevaluasi kinerja saham, para pemegang saham dapat

mengetahui keunggulan atau kelemahan dari investasi yang dilakukan. Penilaian

kinerja saham sangat penting untuk mengetahui sejauh mana saham yang dimiliki

mampu memberikan kinerja yang dapat memuaskan investor (Swari dan
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Wiksuana, 2015). Kinerja saham dapat dilihat dari tiga faktor, yaitu harga pasar

saham, return saham dan likuiditas saham, dari faktor-faktor tersebut merupakan

salah satu cara mencerminkan saham suatu perusahaan bersifat positif atau tidak.

2.1.5.1 Pengertian Saham

Saham adalah surat berharga yang dapat diperjual belikan oleh peroranganan atau

lembaga di pasar surat tersebut sebagai instrument ekuitas, yaitu tanda pernyataan

atau kepemilikan seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau

perseroan terbatas (Robert Ang, 1997). Sebagai pemilik saham maka pihak

tersebut berhak atas pendapatan perusahaa, klaim atas asset perusahaan sesuai

dengan besar kepmilikan atas perusahaan dan dapat mengikuti Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS) (Widoatmodjo, 2005). Saham adalah salah satu

komoditas keuangan yang diperdagangkan di pasar modal, investasi saham yang

dilakukan investor diharapkan mendapatkan keuntungan tetapi searah dengan

resiko yang didapat.

2.1.5.2 Jenis-jenis Saham

Menurut Hadi (2013) bertumbuhnya indsutri keuangan membuat saham

mengalami perkembangan dengan variance return dan risiko investasi,

pembagaian jenis saham sebagai berikut:

a. Dilihat dari hak yang melekat pada saham

1. Saham biasa (common stock), merupakan saham yang menepatkan

pemiliknya paling akhir terhadap claim. Saham ini adalah saham yang

paling terkenal di lingkungan masyarakat. Saham ini paling menarik
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minat pemodal maupun bagi emiten karena saham biasa yang paling

banyak digunakan untuk menarik dana dari masyarakat.

2. Saham preferen (preferred stock), gabungan antara obligasi dan saham

biasa, saham ini mempuyai karakteristik seperti keduanya. Karakter

obligasi dalam saham preferen memberikan hasil tetap seperti bunga

obligasi, penerimaan deviden pada saham ini ada investor yang

menghendaki penerimaan deviden yang besarnya tetap setaip tahun

atau ada yang menghendaki untuk didahulukan dalam pembagian

deviden. Krakteristik saham biasa dalam saham ini adalah tidak

selamnya saham preferen memberikan penghasilan yang dikehendaki

pemegangnya sehingga jika emiten mengalami kerugian makan

pemegang saham tidak dapat mnerima deviden yang telah ditetepkan.

b. Dilihat dari cara peralihanya

1. Saham atas unjuk (bearer stock) adalah saham yang tidak rertulis

nama pemilik, saham jenis ini sangat mudah untuk dipindah tangankan

kepemilikannya sehingga memiliki likuiditas tinggi. Pemilik saham ini

memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).\

2. Saham atas nama (registered stock) adalah saham yang tertulis nama

pemiliknya, cara pemilikan saham ini mempunyai prosuder tertentu

(prosuder peralihan). Nama pemilik saham akan tercatat dalam khusus

buku kepemilikan sehingga jika sertifikat hilang dapat diganti karena

nama sudah tercatat.
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c. Dilihat dari kinerja perdagangan

1. Blue chip stock adalah emiten saham biasa yang mempuayai reputasi

tinggi, sebagai pemimpin di industry sejenis, pendapatannya stabil dan

konsisten dalam membayar dividen. Untuk masuk dalam kategori ini

butuh waktu yang cukup lama bagi emiten.

2. Income stock adalah saham dari emiten jenis ini memiliki kemampuan

membayar dividen yang tinggi atau lebih tinggi dari rata-rata tahun

sebelumnya, emiten tersebut dapat menghasilkan pendapatan yang

tinggi dan teratur memberikan dividen tanpa memillih untuk

melakukan laba ditahan.

3. Growth stcok (well known) adalah saham dari emiten yang memiliki

perndapatan tinggi, leader dari indsutri sejenis yang biasanya memiliki

price earning ratio tinggi. Saham ini memiliki reputasi tinggi, gaya

publikasi yang glamor dalam memperbaiki harga sahamnya. Saham

jenis ini memiliki index beta 1.5 atau lebih.

4. Growth stcok (lesser known) adalah saham emiten ini bukan sebagai

leader dalam industri sejenis, tetapi mampu mendapatkan hasil lebih

tinggi dari penghasilan rata-rata tahun-tahun akhir. Menjanjikan rate of

return tinggi tetapi tidak populardikalangan investor, saham jenis ini

berasal dari perusahaan daerah yang kuat di daerah.

5. Speculative stock adalah emiten saham yang tidak bisa secara

konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, tetapi

memiliki potensi menghasilkan pendapatan dimsa datang meski tidak

bisa diprediksi. Dalam jangka pendek mungkin hanya bisa
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membagikan dividen kecil atau tidak membagikan dividen, jangka

panjang kemungkinan terdapat expektasi memperoleh penghasilan

tinggi. Penerbit saham umunya sedang melakukan pengembangan

produk-produk baru.

6. Counter cyclical stock adalah saham emiten yang tidak terpengaruh

oleh kondisi makro, saham jenis ini biasanya emiten yang bergerak

pada di industry dasar, perumahan, otomotif, baja dan permesinan.

7. Defensive/countercyclical stock adalah saham bertahan, pada saat

resesiharga saham mampu bertahan tinggi, sebab mampu memberikan

dividen yang tinggi. Emiten saham ini bergerak di industri consumer

goods, rokok, dan sejenisnya yang bertipe konsisten dalam membayar

dividen.

2.1.5.3 Harga Saham

Menurut Ang (1997) dalam Hasna (2010) harga saham dapat dibedakan menjadi

3, yaitu harga nominal, harga perdana dan harga pasar.

1. Harga nominal

Harga nominal merupakan harga yang tercantum pada sertifikat yang

diterapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang telah

diterbitkan. Dalam hal ini digunakan untuk mencatat modal disetor penuh

dan nilai nominal tersebut sangat penting karena diveden minimal

biasanya ditetapkan oleh nilai nominal.
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2. Harga perdana

Harga perdana merupakan harga yang pertama kali dicatat pada bursa

efek, harga perdana belum tentu sama dengan nominal harga saham

tersebut kemungkinan ada selisih diantara keduanya. Harga saham perdana

biasanya ditetapkan oleh emiten dan penjamin emisi (Underwriter),

dengan deminikan dapat menentukan harga saham emiten tersebut akan

dijual kepada masyarkat untuk menentukan harga perdana.

3. Harga pasar (Market Price)

Harga pasar merupakan harga yang telah diperdagangkan di bursa

kemudian harga tersebut ditentukan oleh permintaan dan penawaran antar

investor, harga pasar tidak lagi ditetapkan oleh emiten dan emisi penjamin.

Harga pasar merupakan harga yang mewakili harga perusahaan

penerbitnya, harga saham ini sangat ditentukan oleh kekuatan pasar, yaitu

kekuatan pernintaan dan penawaran yang sangat fluktuasi setiap hari nya

sehingga harga saham akan mengikuti pola fluktuasi yang terjadi. Jika

saham memiliki permintaan yang banyak maka harga saham akan naik dan

sebaliknya jika penawaran yang lebih banyak maka harga saham akan

turun.

Menurut Usman (1990) menyatakan bahwa harga saham berfluktuasi naik

dan turun, kenaikan permintaan saham maka harga saham perusahaan

tersebut akan naik dan menunjukan prospek yang bagus untuk jangka

panjang yang meningkatkan nilai perusahaan dan sebaliknya jika harga

saham menurun nilai perusahaan saham tersebut juga menurun.
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Pengukuran tingkat harga pasar saham dapat dilakukan dengan

membandingkan harga saham sebelum dan sesudah stocksplit dengan

memandingkan antara hasil nominal saham tersebut atau disebut harga

pasar relatif.

Harga saham yang digunakan adalah closing price harian emiten yang

melakukan pemecahan selama 7 hari sebelum dan sesudah pemecahan

saham, berikut adalah rumus untuk menghitung harga pasar saham relatif

sebelum stocksplit:

HRs = Ps……………………………………………………………...(2.1)

Keterangan :
HRs = Harga pasar saham closing price sebelum/sesudah stock split
Ps = Harga saham closing price sebelum/sesudah stock split.

2.1.5.4 Return Saham

Menurut Robert Ang (1995) return adalah tingkat pengembalian yang dinikmati

oleh pemodal atas suatu investasi yang dilakukannya, tanpa ada keuntungan dalam

berinvestasi tentunya membuat pemodal tidak melakukan investasi. Menurut

Herlianto (2010) return merupakan hasil yang diperoleh dari suatu investasi,

return dalam saham merupakan tingkat pengembalian yang didapat oleh investor

yang telah menanamkan modal mereka terhadap saham yang dimiliki.

2.1.5.5 Komponen Return Saham

Sumber return dalam investasi terdiri dari 2 komponen, yaitu yield dan capital

gain  (loss), yield merupakan kompenen dalam return yang mencerminkan aliran
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kas atau  pendapatan secara periodik sedangkan capital gain (loss) merupakan

keuntungan (kerugian) dari selisih harga dari surat berharga atau saham yang

dapat memberikan keuntungan (kerugian) bagi investor, dalam kata lain

perubahan harga sekuritas (Tandelilin, 2010).

2.1.5.6 Jenis-jenis Return Saham

Menurut Jogiyanto (2008) return saham dibedakan menjadi 2, yaitu return

realisasi ( realized return) dan return ekspetasi (expected return).

1. Return realisasi adalah return yang sudah terjadi dapat dihitung

berdasarkan data historis, return ini sebagai dasar menentukan return dan

resiko dimasa datang karena penting sekali dalam melihat serta mengukur

kinerja perusahaan.

2. Return ekspetasi adalah return harapan atau yang diharapkan dimasa

datang dengan sifat tidak pasti, investor dihadapkan kepada ketidak

pastian dalam memperoleh keuntungan. Semakin besar return yang

diharapkan maka semakin besar juga risiko yang akan di tanggung karena

risiko yang tinggi berkolerasi terhadap peluang mendapatkan return yang

tinggi juga ( high risk high return).

Return yang akan diterima oleh investor dalam pasar modal dapat dibedakan

menjadi 2, yaitu current income (pendapatan lancar) dan capital gain/loss

(keuntungan selisih harga). Current income merupakan keuntungan yang didapat

oleh investor melalui pembayaran kas perusahaan yang bersifat periodik,

contohnya dividen. Capital gain (loss) merupakan selisih laba (rugi) yang dialami
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oleh pemegang saham  jika harga saham sekarang lebih tinggi dari harga saham

saat membelinya maka investor mendapatkan keuntungan yang disebut capital

gain sedangkan sebaliknya jika harga saham sekarang lebih rendah maka

mendaptkan kerugian yaitu capital loss. Penilitian ini menggunakan return saham

capital gain (loss) untuk mengukur return saham sebelum dan sesudah stock split

maka digunakan rumus berikut:

= ………………………………………………………………….(2.2)

Sumber: Jogiyanto (2003)

Keterangan:
R = Hasil pengembalian actual (yang diharapkan) saat t menunjukan

periode waktu tertentu di masa lalu (yang akan datang)
Pt = Harga saham pada saat t
Pt-1 = Harga saham pada waktu (t-1)

2.1.5.7 Likuditas Saham

Likuiditas adalah kemampuan untuk bertransaksi dalam jumlah besar, dengan

waktu singkat, dan biaya yang rendah (Latifah, 2008), saham likuid merupakan

saham yang dapat diperdagangkan dengan mudah di pasar modal untuk menjadi

uang tunai. Pengukuran likuiditas suatu saham dapat diketahui dari pergerakan

aktivitas volume perdagangan saham yang diperjuabelikan di bursa. Volume

perdagangan saham merupakan instrumen yang dapat melihat reaksi pasar modal

terhadap informasi melalui volume meter saham yang telah diperdagangkan di

bursa (Sutrisna, 2000). Volume perdagangan saham adalah jumlah saham yang

diperdagangkan yang disebabkan oleh transaksi di pasar modal. Volume

perdagangan memperlihatkan likuiditasi suatu saham karena melihat reaksi pasar

terhadap saham tersebut.
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Volume perdagangan dapat dihitung dari jumlah lembar saham yang

diperdagangkan dalam transaksi pada periode tertentu (Neny dan Aris, 2004).

Untuk dapat melihat pengaruh stock split terhadap volume perdagangan saham

dapat dilihat dari aktivitas perdagangan yang dapat diukur dengan trading volume

activity. Trading Volume Activity (TVA) merupakan perbandingan antara jumlah

saham yang diperdagangkan pada waktu tertentu dengan jumlah saham

perusahaan yang beredar pada periode tertentu (Foster, 1986 dalam Husnan, dkk,

1996 dalam Munawarah, 2009). Berikut adalah rumus yang dapat digunakan

untuk menghitung trading volume activity:

= ……………………………………..(2.3)

Sumber: Jogiyanto (2010)

2.1.6 Multivariate Analysis

Menurut Hair et al (1992) analisis multivariate adalah mengacu pada semua

statitik yang secara simultan menganalisis pengukuran berganda dari setiap

individu/obyek, meliputi semua analisis yang melibatkan lebih dari dua variabel.

Analisis multivariate sebenarnya tidak mudah didefinisikan karena istilah

multivariate tidak digunakan secara konsisten dalam literature. Adapun beberapa

definisi dari Multivariate, yaitu:

1. Bagi beberapa peneliti multivariate hanya berani menguji hubungan-

hubungan antara atau diantara dua variabel.
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2. Penelitian lain menggunakan istilah multivariate hanya untuk permasalahan-

permasalahan dimana semua variabel ganda diasumsikan memiliki distribusi

multivariate.

3. Definisi selanjutnya pengukuran multivariate yaitu penggunanan beberapa

variabel untuk menyajikan suatu variabel gabungan (yaitu skala personalitas

hal ganda atau penilitian gabungan dari suatu produk). Penggunaan variabel

ganda diditilahkan dengan model-model pengukuran multivariate. Tujuan

dari definisi ini adalah untuk menghindari penggunaan variabel tunggal untuk

mewakili suatu ukuran, melainkan menggunakan beberapa variabel sebagai

indikator.

Tujuan analisis multivariate adalah untuk mengukur, menjelaskan, dan

memperkirakan derajat hubungan diantara variates (kombinasi penting-variabel).

Jadi karakter multivariate adalah vibrates ganda (kombinasi ganda-variabel), tidak

hanya dalam jumlah variabel atau observasi. Berikut adalah tipei-tipe teknik

multivariate: regresi berganda (multiple regression), Analisis diskriminan

(multiple discriminant analysis), analisis varian multivariate (multivariate

analysis of variance), canonical correlation, dan conjoint analysis.

2.1.6.1 Pengertian Multiple Discriminant Analysis (Analisis Diskriminan)

Salah satu fungsi dari MDA yang biasa dipakai adalah untuk menganalisis atau

memprediksi kebangkrutan perusahaan. Model ini merupakan perkembangan dari

MDA yaitu variabel bebasnya merupakan rasio-rasio keuangan yang diperkirakan

mempengaruhi kebangkrutan, sedangkan variabel tidak bebas adalah prediksi
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kebangkrutan (bangkrut dengan nilai 0 dan tidak bangkrut dengan nilai 1) atau

probabilitas kebangkrutan (0 sampai 1). Sehingga model ini mengklasifikasikan

observasi ke dalam dua kelompok, bangkrut atau tidak bangkrut pada perusahaan

dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Z = a + b + c + d +e ………………………………………….(2.4)

Keterangan:
= (Aktiva Lancar – Hutang Lancar)/Total Aktiva
= Laba yang Ditahan/Total Aset
= Laba Sebelum Bunga dan Pajak/Total Aset
= Nilai buku eaham preferen dan saham biasa/Nilai buku total hutang
= Penjulan/ Total Aset

Model diatas merupakan model MDA yang biasa digunakan dalam penelitian dan

telah dikembangkan, tetapi dalam peniltian ini model MDA yang dipakai adalah

berbeda karena memakai rumus MDA secara umum untuk melihat perbedaan

variabel.

Multiple Discriminant Analysis (Analisis Diskriminan) adalah alat statistik bentuk

multivariate dimana variabel dependent merupakan variabel kategorikal (nominal

atau  non matrik) sedangkan variabel bebas nya merupakan variabel metrik. MDA

mencangkup kombinasi linier dua variabel atau lebih yang sekaligus menunjukan

diskriminasi antar kelompok yang diseleksi (Hairet al, 1992). Kombinasi linier

MDA ditarik dari persamaan berikut:
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Z = a + b1 + b2 + b3 + …. + bn …………………………….. (2.5)

Keterangan:
Z = Skor diskriminan
a = nilai constant
b = koefisien diskriminan
X = variabel independen
n = jumlah variabel

Model MDA diatas yang akan memperlihatkan perbedaan antar kelompok dan

menyeleksi rata-rata variabel independent masuk dalam kategori 0 atau kategori 1.

Secara teknis analisis diskriminan sama dengan analisis regresi, variable dependen

harus data sedangkan jenis data variable independen bisa rasio atau kategori.

Tetapi pada analisis diskriminan, variabel dependen bisa berupa kode contohnya

group 1 atau group 2 (Santoso, 2013).

2.1.6.2 Kegunaan Aplikasi Analisis Diskriminan

Menurut Hair et al (1992) menyaatkan bahwa metode ini memiliki aplikasi yang

luas di banyak situasi dapat menunjukan keandalanya dalam hal ini

mengindentifikasi keberadaan kelompok obyek tertentu (misalhnya: individu,

perusahaan, dan kelompok). Oleh karena itu metode ini digunakan dalam hal-hal

sebagai berikut:

1. Memprediksi keberhasilan atau kegagalan produk baru

2. Memutuskan lulus tidaknya mahasiswa

3. Menentukan kategori resiko apa apa yang dialami individu

4. Memprediksi keberhasilan/kegagalan perusahaan

5. Memprediksi keberhasilan/kegagalan realisasi program go public

6. mengidentifikasi respons investor terhadap saham para perusahaan/emiten
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7. dan lain-lain pada berbagai bidang

2.1.6.3 Tujuan Analisis Multiple Discriminant Analysis (Analisis Diskriminan)

Menurut Hair et al (1992) Tujuan utama analisis diskriminan adalah untuk

menghitung hubungan antar variabel terkait non metrik (kategorikal) dengan

variabel bebas metrik. Tujuan spesifik analisis diskriminana adalah:

1. Menentukan menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan

secara statistik profil skor rata-rata dari kelompok yang ditentukan (duata

atau lebih) pada variabel terkait.

2. Menentukan prosedur untuk mengklasifikasikan untuk statistic (individu

atau obyek) kedalam kelompok menurut skornya pada beberapa variabel.

3. Menentukan variabel bebasmana yang paling menentukan perbedaan profil

skor rata-rata atas kelompok yang ditentukan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti menemukan tiga penelitian yang memiliki topik sama, penelitian tersebut

dianggap relevan dengan penelitian yang dilakukan dan dapat dijadikan dasar oleh

peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya, penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Kristianiarso (2014) dalam jurnal yang berjudul Analisis perbedaan

likuiditas saham, harga saham, dan return saham sebelum dan sesudah

stock split (studi pada perusaha an go public yang melakukan stock split

periode 2011-2014). Dalam penilitian ini menggunkan metode analisis uji

beda berpasangan dengan metode sampling yang digunakan adalah

purposive sampling, 39 perusahaan sebagai populasi dan 38 yang
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memenuhi kriteria menjadi sampel, hasil penelitian tidak dapat perbedaan

yang signifikan antara harga saham, terdapat perbedaan signifikan antara

return, dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara volume

perdagangan sebelum dan sesudah stock split.

2. Irwansyah, Saryadi dan Wijayanto (2013) dalam jurnal yang berjudul

Analisis perbedaan tingkat harga pasar saham, return saham, dan volume

perdagngan saham perusahaan sebelum dan sesudah stock split (studi

kasus pada perusahaan yang melakukan stock split periode 2008-2012).

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif untuk

membandingkan pada pengujian hipotesis, menggunakan teknik analisis

uji beda paried sample t test. Periode jendela yang digunakan selama 20

hari yaitu 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah stock split dengan hasil

penelitian tidak dapat perbedaan dalam tingkat harga pasar saham, tidak

dapat perbedaan return saham, dan terdapat perbedaan volume perdagngan

saham perusahaan sebelum dan sesudah dilakukan stock split.

3. Windasari dan Wiksuana (2015) dalam jurnal yang berjudul Analisis

kinerja saham sebelum dan sesudah stock split pada perusahaan yang

terdaftar di bursa efek Indonesia. Dalam penilitian ini menggunakan

metode observasi non partisipan yaitu mengamati situs resmi BEI,

populasi penilitian ini 20 perusahaan yanmg melakukan stok split pada

tahun 2012-2013 dengan teknik analisis paried sample t-test. Hasil akhir

penelitian menyatakan terdapat perbedaan return saham sebelum dan

sesudah stock split tetapi tidak signifikan.
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Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No. Peneliti Judul Variabel Teknik
Analisis data

Hasil Penelitian

1 Kristianiarso
(2014)

Analisi perbedaan
likuiditas saham,
harga saham, dan
return saham
sebelum dan sesudah
stock split (studi
pada perusahaan go
public yang
melakukan stock split
periode 2011-2014).

Likuiditas
saham,
harga
saham,
Return
saham

Uji beda
berpasangan

Menggunakan metode uji beda
berpasangan yang menunjukan
hasil tidak dapat perbedaan yang
signifikan antara harga saham,
terdapat perbedaan signifikan
antara return, dan tidak terdapat
perbedaan yang signifikan
antara volume perdagngan
sebelum dan sesudah stock split.

2 Irwansyah,
saryadi dan
wijayanto
(2013)

Analisis perbedaan
tingkat harga pasar
saham, return saham,
dan volume
perdagangan saham
perusahaan sebelum
dan sesudah stock
split (studi kasus
pada perusahaan
yang melakukan
stock split periode
2008-2012)

Tingkat
harga
pasar
saham,
return
saham,
dan
volume
perdagang
an saham

uji beda
paried
sample t test

Tidak dapat perbedaan dalam
tingkat harga pasar saham, tidak
dapat perbedaan return saham,
dan terdapat perbedaan volume
perdagngan saham perusahaan
sebelum dan sesudah dilakukan
stock split.

3 Swari dan
wiksuana (2015)

Analisis kinerja
saham sebelum dan
sesudah stock split
pada perusahaan
yang terdaftar di
bursa efek Indonesia.

Kinerja
saham

paried
sample t-test

Penelitian ini menggunakan
metode observasi non partisipan,
20 perusahaan tahun 2012-2014
dengan menggunakan metode
penentuan sampel sampling
jenuh atau sensus dan teknik
analisis paired sample t-test.
Hasil akhir penelitian
menyatakan terdapat perbedaan
return saham sebelum dan
sesudah stock split
tetapi tidak signifikan.

Adapun perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini adalah:

1. Pengambilan populasi perusahaan yakni pada periode tahun terbaru

perusahaan yang melakukan stock split pada periode  janurai 2013 sampai

desember 2015.

2. Teknik analisis data menggunakna metode yang berbeda yaitu

menggunakan Multiple Discriminant analysis.



34

2.3 Kerangka Pemikirian Penelitian

Harga saham merupakan cermin dari kinerja perusahaan tersebut karena harga

saham yang berkinerja positif dapat menarik minat investor untuk menanamkan

modal mereka, tetapi saat harga saham di pasar dianggap terlalu tinggi maka

sebagian investor enggan untuk menanamkan modalnya karena dinilai terlalu

mahal tidak sesuai dengan perusahaan tersebut, akibatnya volume perdagangan

yang tidak diharapkan oleh perusahaan yaitu tidak fluktuasi atau statis

menyebabkan kinerja saham tertahan.

Karena situasi tersebut menyebakan perusahaan harus melakukan strategi aksi

korporasi yaitu, stock split atau pemecahan saham sehingga nilai nominal saham

dipecah per lembar sesuai dengan keputusan perusahaan dan investor yang

memiliki saham. Stock split membuat harga saham menjadi lebih rendah sehingga

dapat menarik investor untuk membeli banyak saham dan menarik investor kecil

untuk dapat berinvestasi. Stock split yang dilakukan berakibat pada perubahan

harga pasar saham, return saham, dan volume perdagngan saham pada

perusahaan. Untuk melilhat perubaahan tersebut maka dilakukan uji beda dengan

metode Multiple Discriminant Analysis. Secara ringkas kerangka pemikiran

penilitian ini digambarkan pada gambar 2.1.
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis ini merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian

(sugiyono, 2013). Berdasarkan permasalahan tinjauan teori di atas, maka

hipoteses dari penelitian ini adalah sebagai berikut:H : Ada perbedaan signifikan secara parsial harga pasar saham sebelum dan

sesudah dilakukan stock split dengan metode Multiple Discriminant

Analysis.H : Tidak ada perbedaan signifikan secara parsial harga pasar saham sebelum

dan sesudah dilakukan stock spli dengan metode Multiple Discriminant

Analysis.H : Ada perbedaan signifikan secara parsial return saham sebelum dan sesudah

dilakukan stock split dengan metode Multiple Discriminant Analysis.

Perusahaan Melakukan
Stock Split

Sebelum Stock Split

Kinerja Saham

a. Harga Pasar saham

b. Return Saham

c. Likuiditas Saham

Kinerja Saham

a. Harga Pasar saham

b. Return Saham

c. Likuiditas Saham

Sesudah Stock Split

Uji beda Multiple
Discriminant Analysis

Hasil perbedaan
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H : Tidak ada perbedaan signifikan secara parsial return saham sebelum dan

sesudah dilakukan stock split dengan metode Multiple Discriminant

Analysis.H : Ada perbedaan signifikan secara parsial likuiditas saham sebelum dan

sesudah dilakukan stock split dengan metode Multiple Discriminant

Analysis.H : Tidak ada perbedaan signifikan secara parsial likuiditas saham sebelum dan

sesudah dilakukan stock split dengan metode Multiple Discriminant

Analysis.H : Ada perbedaan signifikam secara simultan kinerja saham sebelum dan

sesudah stock split dengan metode Multiple Discriminant AnalysisH : Tidak ada perbedaan signifikan secara simultan kinerja saham sebelum dan

sesudah stock split dengan metode Multiple Discriminant

Analysis.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Penelitian ini merupakan

suatu penelitian yang termasuk kedalam kategori event study atau studi peristiwa,

event study adalah penelitian yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa

yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman (Jogiyanto, 2003).

3.2 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang

diperoleh secara tidak langsung dengan mempelajari dokumen yang berhubungan

dengan penelitian. Data sekunder mampu memberikan informasi dalam pengembalian

keputusan meskipun dapat diolah lebih lanjut (Wijaya, 2013). Data-data tersebut

antara lain adalah gambaran umum perusahaan atau profil perusahaan dan harga pasar

saham, return saham, trading volume activity pada perusahaan. Sumber data dari

penelitian ini diperoleh dari internet dan studi pustaka pada jurnal, buku, artikel,

skripsi dan tesis yang berhubungan dengan penilitian.
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3.3 Populasi Dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Sedangkan  menurut Priadana

dan Muis (2009) populasi yaitu sekelompok orang, kejadian atau gejala sesuatu yang

mempunyai karakteristik tertentu, anggota populasi disebut elemen populasi.

Tabel 3.1
Populasi Perusahaan Yang Melakukan Stock Split tahun 2013-2015 di BEI

No Tanggal Kode Saham Nama Perusahaan Ratio Split
1. 19 April 2013 JPFA Japfa Comfeed Tbk 1:5
2. 27 mei 2013 SMRA Summarecon Agung Tbk 1:2
3. 08 Juli 2013 ARNA Arwana Citra Mulia Tbk 1:4
4. 22 Juli 2013 TOWR Sarana Menara Nusantara Tbk 1:10
5. 29 Juli 2013 AMRT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 1:10
6. 01 Agustus 2013 JRPT Jaya Real Propert Tbk 1:5
7. 28 Agustus 2013 TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk 1:5
8. 4 September 2013 BATA Sepatu Bata Tbk 1:10
9. 26 September 2013 JKON Jaya Konsutruksi Tbk 1:5
10. 12 Februari 2014 ALMI Alumindo Light Metal Industry Tbk 1:2
11. 12 Februari 2014 INAI Indal Aluminium Industry Tbk 1:2
12. 25 Juli 2014 TOTO Surya Toto Indonesia Tbk 1:2
13. 08 Agustus 2014 CMPP Centris Multipersada Pratama Tbk 1:4
14. 06 november 2014 MLBI Multi Bintang Indonesia Tb; 1:100
15. 14 Januari 2015 LTLS Lautan Luas Tbk 1:2
16. 22 Mei 2015 LEAD Logindo Samudramakmur Tbk 1:4
17. 23 Juli 2015 GDYR Goodyear Indonesia Tbk 1:10
18. 30 juli 2015 TRUS Trust Finance Indonesia Tbk 1:2
19. 04 Agustus 2015 BALI Bali Towerindo Sentra Tbk 1:5
20. 05 Agustus 2015 ASJT Asuransi Jasa Tania Tbk 1:2
21. 06 Agustus 2015 CEKA Wilmar Cahaya Indonesia Tbk 1:2
22. 07 September 2015 LION Lion Metal Works Tbk 1:10
23. 07 September 2015 LMSH Lionmesh Prima Tbk 1:10
24. 16 Oktober 2015 MIKA Mitra Keluarga Karyasehat Tbk 1:10
25. 19 Oktober 2015 DSNG Dharma Satya Nusantara Tbk 1:5
26. 05 November 2015 DLTA Delta Djakarta Tbk 1:50
27. 26 November 2015 DEFI Danasupra Erapacific Tbk 1:10
28. 23 Desember 2015 MERK Merck Tbk 1:20

Sumber: Sahamok.com
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3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2013) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang

dimiliki oleh populasi tersebut. Peneliti tidak mungkin dapat mempelajari semua

yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan, dan tenaga dan waktu maka peneliti

dapat menggunakan sampel dari populasi. Hasil yang dipelajari pada sampel dapat

diberlakukan pada populasi, sampel yang digunakan harus benar-benar mewakili

populasi (representatif). Dalam penilitian ini menggunakan teknik sampling yaitu non

probability sampling merupakan semua elemen dalam populasi tidak memiliki

kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel.

Penilitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu sampel yang memiliki

tujuan untuk memahami informasi tertentu pada sumber tertentu. Pemilihan sampel

yang digunakan dalah sampel judgment yang memilih anggota-anggota sampel yang

sesuai dengan beberapa kriteria tertentu atas dasar catatan yang lalu atau tujuan

penelitian yang ingin dicapai (Wijaya, 2013). Berikut kriteria penentuan sampel pada

penilitian ini:

1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mengumumkan stock

split dan tidak mengumumkan stock split lebih dari satu kali selama periode

penelitian tahun 2013-2015.

2. Perusahaan yang hanya melakukan kebijakan aksi korporasi stock split tanpa

melakukan kebijikan lain seperti warrant, right issue, dividen saham, dan

pengumuman lainnya. Tanggal stock split tidak bersamaan dengan kejadian
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lain yang secara langsung dapat mempengaruhi harga dan volume

perdagangan saham.

3. Memiliki data lengkap dalam periode penelitian untuk kebutuhan analisis.

Berdasarkan kriteria tersebut perusahaan yang terpilih sampel adalah 23 perusahaan,

berikut adalah daftar sampel perusahaan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Daftar Sampel Perusahaan
No. Tanggal Kode

Saham
Nama Perusahaan Ratio

Split
1. 19 April 2013 JPFA Japfa Comfeed Tbk 1:5
2. 08 Juli 2013 ARNA Arwana Citra Mulia Tbk 1:4
3. 22 Juli 2013 TOWR Sarana Menara Nusantara Tbk 1:10
4. 29 Juli 2013 AMRT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 1:10
5. 01 Agustus 2013 JRPT Jaya Real Propert Tbk 1:5
6. 28 Agustus 2013 TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk 1:5
7. 4 September 2013 BATA Sepatu Bata Tbk 1:10
8. 26 September 2013 JKON Jaya Konsutruksi Tbk 1:5
9. 12 Februari 2014 ALMI Alumindo Light Metal Industry Tbk 1:2
10. 12 Februari 2014 INAI Indal Aluminium Industry Tbk 1:2
11. 25 Juli 2014 TOTO Surya Toto Indonesia Tbk 1:2
12. 08 Agustus 2014 CMPP Centris Multipersada Pratama Tbk 1:4
13. 14 Januari 2015 LTLS Lautan Luas Tbk 1:2
14. 22 Mei 2015 LEAD Logindo Samudramakmur Tbk 1:4
15. 04 Agustus 2015 BALI Bali Towerindo Sentra Tbk 1:5
16. 05 Agustus 2015 ASJT Asuransi Jasa Tania Tbk 1:2
17. 06 Agustus 2015 CEKA Wilmar Cahaya Indonesia Tbk 1:2
18. 07 September 2015 LION Lion Metal Works Tbk 1:10
19. 07 September 2015 LMSH Lionmesh Prima Tbk 1:10
20. 16 Oktober 2015 MIKA Mitra Keluarga Karyasehat Tbk 1:10
21. 19 Oktober 2015 DSNG Dharma Satya Nusantara Tbk 1:5
22. 05 November 2015 DLTA Delta Djakarta Tbk 1:50
23. 23 Desember 2015 MERK Merck Tbk 1:20

Sumber: Sahamok.com
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3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang digunakan dalam penilitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data di mana data diperoleh dari

buku, majalah literatur-literatur, dan sebagainya. Data diperoleh dari buku dan

jurnal mengenai hal-hal yang berhubungan dengan variabel penelitian.

Menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang

berkepentingan, mencari metode-metode serta teknik penilitian yang telah

digunakan oleh peneliti terdahulu.

2. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang menggunakan situs web sebagai pengambilan

data dan informasi. Data yang diperoleh berupa data perusahaan yang

melakukan stock split dari www.sahamok.com , www.finance.yahoo.com dan

www.idx.co.id yang berisi harga saham, volume perdagangan, frekuensi

perdagangan, index.

3.5 Periode Pengamatan

Pengamatan ini dibagi menjadi dua window yaitu sebelum dan sesudah stock split.

Hasil perhitungan H-7 sampai dengan H-1 disebut pengamatan sebelum stock split

dan hasil perhitungan H+1 sampai dengan H+7 disebut pengamatan sesudah stock

split. Penentuan periode jendela tersebut untuk menghindari aksi korporasi yang lain

sehingga dapat mempengaruhi perubahan harga, return, dan likuiditas saham.
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3.6 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau

konstrak dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun

memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstrak atau

variable tersebut (Nasir, 1985). Berikut adalah definisi operasional dalam peneiltian

ini:

1. Sebelum dan Sesudah Stock Split (Z)

Sebelum dan sesudah stock split merupakan variabel dependen atau

kategorikal, dalam penelitian ini mengartikan Z merupakan skor diskriminan

yang menentukan prediksi sampel data atau kinerja saham emiten masuk

dalam kategori kategori 0 atau kategori 1. Dengan ketentuan kode Z = 0

adalah kategori sebelum stock split dan Z = 1 adalah sesudah stock split.

2. Harga Pasar Saham ( )

Harga pasar saham memakai closing price saham, rata-rata closing price

selama 7 hari sebelum atau H-7 sampai H-1 (kategori 0) dan rata-rata 7 hari

sesudah atau H+1 sampai H+7 (kategori 1) dilakukan stock split pada

perusahaan yang telah menjadi sampel dalam penilitian ini. Data closing price

merupakan data sekunder yang diambil dari finance.yahoo.co.id.

3. Return Saham ( )

Return saham dalam peneiltian ini dibagi 2 kelompok yaitu retun saham

sebelum stock split yang dihitung menggunakan harga saham penutup pada

hari H-1 samapi H-7 sebelum dilakukan stock split setelah didapat return dari
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hari yang telah ditentukan maka return akan di rata-rata sehingga menjadi

return sebelum stock split (kategori 0) dan retun saham sesudah stock split

yang dihitung menggunakan harga saham penutup pada hari H+1 sampai H+7

sesudah dilakukan stock split setelah didapat return dengan rumus= maka return akan di rata-rata sehingga menjadi return sesudah

stock split (kategori 1).

4. Likuiditas Saham ( )

Likuiditas saham dalam penilitian ini diukur menggunakan TVA (Trading

Volume Activity) untuk mencari TVA terlebih dahulu menentukan jumlah

saham yang beredar dan jumlah saham yang diperdagangkan, untuk kategori 0

atau sebelum stock split yaitu data jumlah saham beredar dan jumlah saham

yang diperdagangkan sudah tersedia pada finance.yahoo.co.id sehingga data

dapat dihitung menggunakan rumus TVA pada H-7 sampai H-1 sebelum stock

split lalu data dirata-ratakan sehingga terbentuk data TVA sebelum stock split.

TVA untuk kelompok data yang tersedia hanya jumlah saham yang

diperdagangkan, untuk mencari jumlah saham beredar sesudah stock split

maka jumlah saham beredar sebelum stock split akan dikalikan dengan rasio

split yang dilakukan oleh perusahaan sehingga didapat jumlah saham beredar

sesudah stock split. Data lalu dihitung menggunakan rumus TVA pada H+1

sampai H+7 sesudah stock split lalu data dirata-ratakan sehingga terbentuk

TVA sesudah stock split (kategori 1).



44

Dari uraian tersebut, berikut adalah tabel 3.3 definisi operasional:

Tabel. 3.3 Definisi Operasional
No. Variabel Definisi variable Rumus

1 Sebelum dan
Sesudah
Stock split
(Z)

Nilai Skor diskriminan
kode untuk
menentukan kategori
kategori 0 atau
kategori 1

Z = 0, Sebelum stock split
Z = 1, Sesudah stock split

2Harga   Harga pasar
sss   saham
s

Harga pasar saham
relatif memakai
closing price saham
rata-rata selama 7 hari
sebelum dan sesudah
stock split pada waktu
itu

Rata-rata Closing Price
Total hari

3 Return
saham

Rerutn saham realisasi
yaitu return yang
sudah terjadi dapat
dihitung berdasarkan
data historis, Harga
saham pada saat t
(waktu) dikurangi
harga sebelum t

= −

4 Likuiditas
saham

Pengukuran likuiditas
memakai Trading
Volume Activity yaitu
perbandingan antara
jumlah saham yang
diperdagangkan pada
waktu tertentu dengan
jumlah saham
perusahaan yang
beredar pada periode
tertentu

=

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang

mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam perhitungan harga pasar saham, return

saham, dan likuiditas saham menggunakan program Excel dan pengujian data

menggunakan SPSS (Statistical Package for the Social Science).



45

3.7.1 Analisis Deskriptif

Uji statistik deskriptif memiliki tujuan untuk mengetahui gambaran umum dari semua

variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dengan cara melihat tabel statistik

deskriptif yang menunjukan hasil pengukuran mean, median, nilai minimal dan nilai

maksimal, serta standar deviasi semua variabel tersebut.

3.7.2 Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan uji One Kolmogrov-Smirnov.

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang diamati sesuai dengan

distribusi normal atau tidak., karena jika data tidak normal maka kesimpulan yang

ditarik kemungkinan salah. Kriteria yang digunakan adalah dengan cara

membandingkan nilai p yang telah diperloeh dengan taraf signifikasi yang telah

ditentukan yaitu α = 0,05 (Irianto, 2004).

a. Nilai signifikan < 0,05 maka distribusi data tersebut tidak normal

b. Nilai  signifikan > 0,05 maka distribusi data itu normal.

3.7.3 Multiple Discriminant Analysis (MDA)

Metode multiple discriminant analysis merupakan bagian dari analisis diskriminan

yaitu teknik multivariat yang termasuk dependence method, yakni adanya variabel

dependen dan indepeden, ciri khusus adalah data variabel dependen yang berupa

harus data kategori, sedangkan data independen berupa non kategori. Secara teknis

analisis diskriminan sama dengan analisis regresi, variabel dependen harus data

sedangkan jenis data variabel independen bisa rasio atau kategori. Tetapi pada
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analisis diskriminan, variabel dependen bisa berupa kode contohnya group 1 atau

group 2 (Santoso, 2013). Multiple Discriminant Analysis berfungsi untuk melihat

perbedaan yang terjadi secara signifikan atau tidak signifikan antara group 1 dan

group 2. Cara menghitung mengunakan metode Multiple Discriminant Analysis,

sebagai berikut:

Z = a + + + + ………………………………..………................(3.1)

Keterangan:
Z = Skor diskriminan
a = Niali Konstan
b = Koefisien Diskriminan

= Harga Pasar Saham
= Return Saham
= Likuiditas Saham

Maka berdasarkan teori tersebut didapatkan rumus dalam penelitian ini menggunakan

Multiple Discriminant Analysis berfungsi untuk melihat perbedaan yang terjadi secara

signifikan atau tidak signifikan antara kinerja saham sebelum stock split (kategori 0)

dan kinerja saham sesudah stock split (kategori 1) dengan adalah harga pasar

saham, adalah return saham, dan adalah likuiditas saham.

3.7.3.1 Proses Analisis Diskriminan

Menurut Santoso (2013) berikut adalah proses dalam analisis diskiriminan:

1. Memisahkan variabel-variabel menjadi variabel dependen dan variabel

independen.
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2. Menentukan metode untuk membuat fungsi diskriminan. Pada prinsipnya

terdapat dua metode dasar untuk membuat fungsi diskriminan, yakni:

Simultaneus estimation, semua variabel independen dimasukkan secara

bersama-sama kemudian dilakukan proses diskriminan dan menguji

signifikansi dari fungsi diskriminan yang telah terbentuk, menggunakan

Wilk’s Lamda, F test dan uji lainnya.

3. Menguji ketepatan klasifikasi dari fungsi diskriminan serta mengetahui

ketepatan klasifikasi secara individual dengan casewise diagnostics.

4. Melakukan interpretasi terhadap fungsi diskriminan tersebut.

5. Melakukan uji validasi terhadap fungsi diskriminan

3.7.3.2 Uji Multiple Discriminant Analysis

Hasil uji yang di dapat dari multiple discriminant analysis data, yaitu Uji Test of

Equalty, Uji Eigenvalues, Uji Wilk’s Lambda, Uji Structure Matrix, Uji Cannocal

Discriminant Function Coefficients, dan Uji Function at Group Centroid. Berikut

adalah pengertian dari setiap output data tabel yang dihasilkan:

1. Uji Test of Equalty of Group Means

Test of Equalty of Group Means bertujuan untuk mengidentifikasi variabel-

variabel independen apa saja yang berpengaruh signifikan secara  parsial.

Output ini memperlihatkan ada perbedaan atau tidak ada perbedaan pada

variabel independen sebelum dan sesudah stock split. Hipotesis sebagai

berikut:
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a. H : Ada perbedaan signifikan antara Harga pasar saham, return,

likuiditas secara parsial sebelum dan sesudah stock split.

b. H : Ada perbedaan yang tidak signifikan antara Harga pasar saham,

return, likuiditas secara parsial sebelum dan sesudah stock split.

Maka keputusan dari hasil uji adalah sebagi berikut:

a. Jika nilai Sig < 0.05 maka H ditolak

b. Jika nilai Sig > 0.05 maka H diterima

2. Uji Wilk’s Lambda Chi’square

Wilk’s Lambda Chi’square merupakan Uji F (simultan) bertujuan untuk

melihat perbedaan signifikan antara kategori 0 dan 1 secara simultan. Output

ini memperlihatkan perbedaan yang terjadi antar kelompok, dengan hipotesis

sebagai berikut:

a. H : Ada perbedaan signifikan antara kinerja saham secara simultan

sebelum dan sesudah stock split.

b. H : Ada perbedaan yang tidak signifikan antara kinerja saham secara

simultan sebelum dan sesudah stock split.

Maka keputusan dari hasil uji adalah sebagi berikut:

a. Jika nilai Sig < 0.05 maka H ditolak

b. Jika nilai Sig > 0.05 maka H diterima
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Jika dilihat dari hasil Chi Square maka hipotesis sebagai berikut:

a. Jika nilai hasil Chi Square hitung > dari Chi Square tabel maka ada

perbedaan

signifikan kinerja saham secara simultan sebelum dan sesudah stock split.

b. Jika nilai hasil Chi Square hitung < dari Chi Square tabel maka tidak ada

perbedaan signifikan kinerja saham secara simultan sebelum dan sesudah

stock split.

3. Uji Eigenvalues

Eigenvalues menghasilkan nilai cannocal correlation yang digunakan untuk

mengukur derajat hubungan hasil antara hasil diskriminan atau besarnya

variabilitas yang mampu diterangkan oleh variabel independen terhadap

variabel dependen. Nilai cannocal correlation dari 0 sampai 1, jika nilai

mendekati angka 1 berarti semakin tinggi korelasi. Hasil korelasi kemudian

dikuadratkan menjadi R squerd untuk melihat pengaruh variabel terkait

dengan variabel bebas.

4. Uji Structure Matrix

Structure Matrix bertujuan untuk melihat variabel yang berpengaruh paling

signifikan dalam perbedaan kelompok dengan melihat urutan variabel dalam

tabel. Variabel yang paling berpengaruh akan ditempatkan bagian teratas

dalam tabel.

5. Uji Cannocal Discriminant Function Coefficients

Cannocal Discriminant Function Coefficients bertujuan untuk menentukan

model fungsi skor diskriminan yang diperoleh untuk memprediksi
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pengklasifikasian suatu objek atau variabel ke dalam kelompok. Berikut

model fungsi skor diskriminan:

Z = a + + +

6. Uji Function at Group Centroid

Function at Group Centroid bertujuan untuk melihat nilai centroid atau mean

untuk skor diskriminan Z pada kategori atau kelompok tertentu, maka akan

muncul 2 centroid yang dapat menghasilkan cutting score sebagai klasifikasi

variabel masuk kedalam kategori 0 atau 1. Berikut rumus untuk mendapatkan

nilai cutting score:

` = ………………………………………………..(3.2)

Keterangan:
ZCu = Nilai skor potongan
Na = Jumlah pada kelompok sebelum stock split
Nb = Jumlah pada kelompok sesudah stock split
ZA = Centroid kategori 0
ZB = Centroid kategori 1



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang perbedaan kinerja saham

sebelum dan sesudah stock split dengan metode multiple discriminant analysis (studi

pada perusahaan yang melakukan stock split terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun

2013-2015), maka peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak ada perbedaan signifikan secara parsial harga pasar saham sebelum dan

sesudah dilakukan stock split dengan metode multiple discriminant analysis.

Hal ini terjadi karena nilai harga saham dinilai sama saja oleh investor serta

kurangnya permintaan dan penawaran pada saham tersebut, reaksi pasar

direspon negatif oleh investor.

2. Tidak ada perbedaan signifikan secara parsial return saham sebelum dan

sesudah dilakukan stock split dengan metode multiple discriminant analysis.

Para investor tidak mengartikan stock split sebagai informasi yang

menguntungkan dari manajer perusahaan bagi investor, sehingga sinyal
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tersebut tidak dilihat dengan baik saat sekitar pengumuman stock split maka

dapat diartikan reaksi pasar yang kurang baik dan tidak berubah minat

investor dalam berinvestasi.

3. Ada perbedaan signifikan secara parsial likuiditas saham sebelum dan

sesudah dilakukan stock split dengan metode multiple discriminant analysis.

Stock split membuat jumlah saham yang beredar menjadi lebih banyak karena

mengikuti rasio split yang telah ditetapkan sehingga ada perbedaan

signifikan, akan tetapi reaksi pasar mendapatkan respon bersifat negatif

karena para investor enggan untuk melakukan permintaan dan penawaraan,

investor yang mempunyai saham lebih memilih untuk menahan saham

mereka karena harga dianggap kembali murah atau optimal sesuai dengan

kinerja perusahaan.

4. Ada perbedaan signifikam secara simultan kinerja saham sebelum dan

sesudah stock split dengan metode multiple discriminant analysis. Kinerja

saham terlihat menurun dari hasil data harga pasar saham, return, dan

likuiditas saham sebelum dan sesudah stock split.
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5.2 Saran

Saran yang diberikan berkaitan dengan hasil yang didapatkan dari penelitian ini

adalah sebagai berikut:

a. Bagi Investor

Sebaiknya lebih cermat dalam melakukan investasi, jangan terlalu cepat

melakukan investasi terhadap saham yang melakukan stock split karena belum

tentu saham tersebut dapat memberikan return yang lebih besar, karena

ternyata dari hasil ini terlihat rata-rata return saham tidak mengalami

perubahan signifikan tetapi sedikit cendrung menurun.

b. Bagi Perusahaan

Kepada perusahaan sebaiknya jangan terberu-buru dalam mengabil keputusan

untuk melakukan aksi korporasi stock split, sebaiknya pertimbangkan dahulu

karena harga saham memang akan menjadi lebih murah dan investor kecil

dapat membeli tetapi belum tentu diikuti oleh return yang positif dan

likuiditas yang membaik.

c. Bagi Akademis

Penelitian selanjutnya yang sejenis disarankan menggunakan sampel yang

lebih banyak dengan karakteristik yang lebih beragam dari berbagai variabel

independen tentang kinerja saham, serta dapat memperpanjang periode

pengamatan untuk dapat melihat reaksi pasar lebih baik lagi.
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