
III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian eksplanasi (eksplanatory research) yang

merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan, perbedaan, atau pengaruh

suatu variabel atau lebih dengan variabel yang lain, karena itu penelitian

eksplanasi menggunakan sampel dan hipotesis (Bungin, 2006). Adapun yang

menjadi variabel dependen (variabel terikat) dalam penelitian ini, yaitu bid ask

spread dan variabel independen (variabel bebas), yaitu return saham, volume

perdagangan, dividend payout ratio, dan risk of return melalui pengujian hipotesis.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa

Efek Indonesia selama periode 2007-2012, dan mengeluarkan kebijakan

pemecahan saham ataupun stock split dengan jumlah populasi sebanyak 40

perusahaan. Hingga saat ini, perusahaan-perusahaan di Indonesia yang melakukan

stock split selalu melakukan pemecahan saham naik. Sampel diambil dengan

menggunakan metode porpusive sampling untuk sampel bersyarat yang

ditentukan dengan kriteria tertentu. Periode pengamatan diambil lima bulan

pengamatan yaitu lima bulan sesudah stock split serta tidak mengeluarkan

kebijakan lain seperti stock deviden, right issue, bonus share dan pengumuman
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saham lainnya. Pembatasan tersebut dilakukan untuk menghindari adanya

ambikuitas yang disampaikan oleh informasi-informasi tersebut (Howe dan Lin

dalam Yuliastari, 2008). Adapun kriteria-kriteria sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang listing di BEI pada periode 2007-2012.

2. Mengumumkan pemecahan saham (stock split) pada periode 2007-2012.

3. Perusahaan yang datanya tersedia secara lengkap untuk kebutuhan analisis.

Berdasarkan kriteria yang telah dijelaskan tersebut jumlah perusahaan yang

melakukan stock split yang listing di Bursa Efek Indonesia pada periode 2007-

2012 adalah sebanyak 37 perusahaan.

Tabel 3.1. Daftar Perusahaan yang Memenuhi Kriteria

No Perusahaan (Kode Emiten) Tanggal Stock
Split

Kriteria
1 2 3

1 Global Mediacom Tbk (BMTR) 24 Apr 2007 √ √ √
2 Davomas Abadi Tbk (DAVO) 28 Mei 2007 √ √ √
3 Aneka Tambang Tbk (ANTM) 12 Jul 2007 √ √ √
4 AKR Corporindo Tbk (AKRA) 27 Jul 2007 √ √ √
5 Semen Gresik Tbk(SMGR) 07 Jul 2007 √ √ √
6 Sorini Agro Asia Corporindo Tbk (SOBI) 22 Agst 2007 √ √ √
7 Humpuss Interoda Transportasi Tbk (HITS) 11 Sept 2007 √ √ √
8 Pakuwon Jati Tbk (PWON) 19 Sept 2007 √ √ √
9 Jaya Konstruksi Manggala Tbk (JKON) 12 Des 2007 √ √ √
10 Lippo Karawaci Tbk (LPKR) 26 Des 2007 √ √ √
11 Internasional Nickel Indonesia Tbk (INCO) 15 Jan 2008 √ √ √
12 Panin Sekuritas Tbk (PANS) 21 Jan 2008 √ √ √
13 Bank Central Asia Tbk (BBCA) 28 Jan 2008 √ √ √
14 Panorama Sentrawisata Tbk (PANR) 11 Feb 2008 √ √ √
15 Timah Tbk (TINS) 08 Agst 2008 √ √ √
16 Island Concepts Indonesia Tbk (ICON) 10 Des 2008 √ √ √
17 Citra Tubindo Tbk (CTBN) 12 Jan 2009 √ √ √
18 Resource Alam Indonesia Tbk (KKGI) 18 Mar 2010 √ √ √
19 Ciputra Development Tbk (CTRA) 15 Jun 2010 √ √ √
20 Tunas Ridean Tbk (TURI) 17 Jun 2010 √ √ √
21 Intiland Development Tbk (DILD) 22 Jul 2010 √ √ √
22 Darya-Varia Laboratoria Tbk (DVLA) 12 Nov 2010 √ √ √
23 Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) 08 Des 2010 √ √ √
24 Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) 11 Jan 2011 √ √ √
25 PP London Sumatera Tbk (LSIP) 25 Feb 2011 √ √ √
26 Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) 28 Mar 2011 √ √ √
27 Intraco Penta Tbk (INTA) 06 Jun 2011 √ √ √
28 Pan Brothers Tex Tbk (PBRX) 15 Jun 2011 √ √ √
29 Astra Otoparts Tbk (AUTO) 24 Jun 2011 √ √ √
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30 Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) 07 Jul 2011 √ √ √
31 Capitalinc Investment Tbk (MTFN) 11 Jul 2011 √ √ √
32 Jasuindo Tiga Perkasa Tbk (JTPE) 26 Jul 2011 √ √ √
33 Metro Realty Tbk (MTSM) 18 Okt 2011 √ √ √
34 Kalbe Farma Tbk (KLBF) 05 Okt 2012 √ √ √
35 Surya Citra Media Tbk (SCMA) 22 Okt 2012 √ √ √
36 Ace Hardware Indonesia (ACES) 29 Okt 2012 √ √ √
37 Berlina Tbk (BRNA) 01 Nov 2012 √ √ √

Sumber: Bursa Efek Indonesia (data diolah)

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder

merupakan data yang diolah pihak lain. Sumber data yang digunakan dalam

penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan pada perusahaan di Indonesia yang

melakukan stock split yang listing di Bursa Efek Indonesia selama periode 2007-

2012. Diperoleh dengan melakukan browsing dari internet di website Bursa efek

Indonesia, yaitu http://www.idx.co.id, http://finance.yahoo.com, serta Indonesia

Capital Market Dictionary (ICMD).

D. Teknik Pengumpulan Data

Data dapat dikumpulkan dari sumber-sumber sekunder, sehingga metode

pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Studi observasi, yaitu dengan cara mencatat return saham, volume

perdagangan, dividend payout ratio, dan risk of return dari masing-masing

perusahaan selama lima bulan sesudah tanggal stock split dari periode 2007-

2012.

2. Studi pustaka, yaitu dengan menelaah maupun mengutip langsung dari sumber

tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dapat

digunakan sebagai landasan teoritisnya.
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E. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan penegasan suatu konsep dengan mempergunakan

konsep-konsep (kata-kata) lagi, yang tidak harus menunjukkan sisi-sisi (dimensi)

pengukuran (tanpa menunjukkan deskriptor dan indikatornya dan bagaimana

mengukurnya). Definisi konseptual merupakan pemikiran dari konsep yang

digunakan dalam penelitian untuk mengoperasikan konsep-konsep tersebut.

a. Hubungan Return Saham dengan Bid Ask Spread

Return saham merupakan hasil yang diperoleh dari suatu investasi, dimana

return saham sendiri memiliki hubungan yang positif dengan harga saham. Bid

ask spread adalah selisih antara harga jual terendah dengan harga beli tertinggi

saham yang ditentukan oleh broker. Spread yang kecil cenderung diakibatkan

oleh return saham yang tinggi. Pada umumnya broker akan membeli saham

dengan harga yang lebih rendah dari harga saham yang sebenarnya, sehingga

broker akan memperoleh spread. Spread yang diperoleh broker ini harus

menutupi biaya yang terjadi sehingga menyebabkan bid ask spread yang

rendah. Hal ini berarti return saham berpengaruh negatif terhadap bid ask

spread.

b. Hubungan Volume Perdagangan dengan Bid Ask Spread

Volume perdagangan merupakan jumlah satuan unit saham yang diperjual

belikan dalam satu periode tertentu. Tingginya jumlah saham yang beredar
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mencerminkan perdagangan saham yang aktif yang menandakan saham

tersebut diminati investor maupun broker. Tingginya volume perdagangan

dapat menurunkan biaya pemilikan saham, sehingga mengakibatkan pula

menurunnya spread. Hal ini menunjukkan bahwa semakin aktifnya

perdagangan suatu saham, maka akan semakin besar volume perdagangan dan

mengakibatkan bid ask spread yang semakin kecil. Dapat disimpulkan bahwa

volume perdagangan berpengaruh negatif terhadap bid ask spread.

c. Hubungan Dividend Payout Ratio dengan Bid Ask Spread

Dividend payout ratio mengandung informasi mengenai pembagian sebagian

laba perusahaan kepada investor yang disebut juga sebagai dividen. Jika

dividen yang dibagikan semakin besar, maka dividend payout rationya juga

akan semakin besar. Informasi mengenai pembagian dividen akan menarik

perhatian investor maupun broker. Hal ini dikarenakan jika dividen yang

dibagikan semakin tinggi, maka harga saham juga semakin tinggi yang

menyebabkan penurunan pada bid ask spread. Hal ini menunjukkan bahwa

semakin besar dividend payout rationya, maka akan menyebabkan bid ask

spread semakin mengecil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dividend payout

ratio memiliki hubungan yang negatif terhadap bid ask spread.

d. Hubungan Risk of Return dengan Bid Ask Spread

Besar kecilnya bid ask spread suatu saham diperkirakan dapat dipengaruhi

risiko saham (risk of return). Broker berusaha sebisa mungkin untuk menutupi
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besar kecilnya risiko saham yang akan dihadapi dengan jumlah spread yang

lebih besar daripada risiko yang akan diterima. Oleh karena itu, risiko yang

besar membuat broker menahan saham tersebut sampai waktu tertentu

sehingga biaya kepemilikan meningkat dan menyebabkan naiknya spread yang

ada. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar risiko yang akan dihadapi,

maka bid ask spreadnya juga semakin besar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa

risk of return berpengaruh positif terhadap bid ask spread.

2. Definisi Operasional

Defenisi operasional suatu variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada

suatu variabel dengan cara membenarkan arti atau membenarkan suatu

operasional yang di perlukan untuk mengukur variabel tersebut. Variabel-variabel

yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dijelaskan kedalam bentuk tabel yang

dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.2. Defenisi Operasional Variabel

No. Variabel Pengertian Pengukuran Ukuran
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1. Bid Ask
Spread (Y)

Spread pasar yaitu selisih antara
harga penawaran jual terendah
(lowest ask) yang biasa disebut
dengan ask price dengan harga
permintaan beli tertinggi
(highest bid) yang biasa disebut
dengan bid price.

 
 BidAsk

BidAsk
Spread






2
1

% (persen)

2. Return Saham
(X1)

Prosentase perubahan harga
saham pada bulan ke t dengan
harga saham pada bulan t
sebelumnya. 1

1






t

tt
i P

PPR % (persen)

3.
Volume
Perdagangan
(X2)

Volume perdagangan saham
bulanan selama periode
penelitian.

Volume Perdagangan
=  VtLn  % (persen)

4.
Dividend
payout ratio
(X3)

Rasio antara dividend per
lembar saham terhadap earning
per lembar saham. EPS

DPSDPR  % (persen)

5. Risk of return
(X4)

Kemungkinan perbedaan antara
return aktual yang diterima
dengan return yang diharapkan.











1

0

t
tLnRVar i % (persen)

F. Teknik Analisis Data

1. Analisis Regresi Berganda Model Panel Data

Karena data yang diperoleh dalam jumlah besar dan mudah diklasifikasikan dalam

kategori-kategori atau diubah dalam bentuk angka-angka, maka teknik analisis

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif. Model

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda,

yaitu alat statistik yang dipergunakan untuk meramalkan pengaruh antara dua

variabel bebas (X) atau lebih terhadap satu variabel terikat (Y). Analisis linier

berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh return

saham, volume perdagangan, dividend payout ratio, dan risk of return terhadap

bid ask spread pada masa sesudah stock split pada perusahaan perusahaan yang

listing di BEI yang melakukan kebijakan stock split periode 2007-2012. Adapun

model persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini adalah sebagai

berikut:
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  44332211 XXXXY ....................................................... (3.1)

Keterangan : Y = Bid ask spread

α = Konstanta

β1-β4 = Koefisien regresi dari tiap-tiap variabel independen

X1 = Return saham

X2 = Volume perdagangan

X3 = Dividend Payout Ratio

X4 = Risk of Return

ε = Faktor Pengganggu (error)

Keuntungan dari penggunaan panel data menurut Gujarati dalam Marta (2012)

adalah:

a. Bila panel data berhubungan individu, perusahaan, negara, daerah, dan lain-

lain pada waktu tertentu, maka data tersebut adalah heterogen. Teknik

penaksiran panel data yang heterogen secara eksplisit dapat dipertimbangkan

dalam perhitungan.

b. Kombinasi data time series dan cross section akan memberikan informasi yang

lebih lengkap, lebih beragam, kurang berkorelasi antar variabel, derajat

kebebasan lebih besar dan lebih efisien.

c. Studi panel data lebih memuaskan untuk menentukan perubahan dinamis

dibandingkan dengan studi berulang dari cross section.

d. panel data lebih mendeteksi dan mengukur dampak yang tidak bisa diukur oleh

data times series maupun cross section.

e. Panel data memungkinkan mempelajari model perilaku yang lebih kompleks.
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Ada dua keuntungan lain menggunakan panel data. Pertama, panel data

memberikan jumlah data yang lebih besar untuk peliti, meningkatkan derajat

kebebasan atau kepercayaan (degree of freedom), mengurangi hubungan diantara

variabel bebas, dan dapat meingkatkan efisiensi estimasi ekonometrik. Kedua,

panel data memperkenalkan peneliti untuk menganalisis sejumlah pertanyaan

ekonomi yang tidak dapat ditemukan bila menggunakan data cross section atau

time series (Hsiao dalam Marta, 2012).

Alat analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan program Eviews 7. Eviews

dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berbentuk times

series, cross section, maupun panel data. Secara umum ada dua pendekatan yang

sering digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan panel data yaitu fixed

effect approach (pendekatan efek tetap) dan random effect approach (pendekatan

efek acak). Perbedaan kedua pendekatan ini terletak pada asumsi yang digunakan.

Pendekatan fixed effect memandang intersep ai sebagai sebuah gruop specific

disturbance. Kedua pendekatan ini sama-sama menanggap intersep berbeda atau

bervariasi antara kelompok yang satu dengan yang lain (Winarno, 2011).

Seimbang atau tidaknya panel data, dicirikan oleh banyaknya unit waktu disetiap

unit individu. Panel data dapat dikatakan seimbang (balanced panel data) jika

tiap-tiap unit individu diobservasi dalam waktu yang sama. Sedangkan panel data

dikatakan tidak seimbang (unbalanced panel data) jika tidak semua unit individu

diobservasi pada waktu yang sama atau bisa juga disebabkan adanya data yang

hilang dalam suatu unit individu. Estimasi terhadap panel data dapat dilakukan

dengan menggunakan beberapa alternatif asumsi, metode asumsi disesuaikan
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dengan asumsi yang digunakan. Apabila digunakan asumsi bahwa semua

koefisien termasuk intersep konstan untuk setiap waktu dan ruang, maka model

persamaan dapat langsung di-run menggunakan metode Ordinary Least Square

(OLS) biasa. Cara ini dikenal dengan pooled regression/pooled least square.

a. Pendekatan Kuadrat Terkecil (Pooled Least Square)

Metode kuadrat terkecil biasa merupakan pendekatan yang paling sederhana

yang digunakan dalam pengolahan panel data yang diterapkan dalam data yang

berbentuk pool. Kesulitan terbesar dalam pendekatan metode kuadrat terkecil

biasa adalah asumsi intersep dan slope dari persamaan regresi yang dianggap

konstan baik antar daerah maupun antar waktu. Generalisasi secara umum

sering dilakukan adalah dengan memasukkan variabel boneka (dummy variable)

untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda

baik lintas unit cross section maupun antar waktu. Pendekatan dengan

memasukkan variabel boneka ini dikenal dengan sebutan model efek tetap

(fixed effect) atau Least Square Dummy Variable (LSDV) atau disebut juga

Covariance Model. Rumus estimasi dengan menggunakan pooled least square

sebagai berikut:

itnitnitit XXY   ...3321 ..................................................... (3.2)

b. Pendekatan Efek Tetap (Fixed Effect)

Suatu model yang dapat menunjukkan perbedaan konstan antar objek,

meskipun dengan koefisien regresor yang sama sangatlah diperlukan dalam
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kondisi tiap objek yang saling berbeda, bahkan satu objek pada suatu waktu

yang sangat berbeda dengan kondisi objek tersebut pada waktu yang lain.

Untuk membedakan satu objek dengan objek lainnya, digunakan variabel semu

(dummy). Pendekatan dengan memasukkan variabel boneka dikenal dengan

sebutan model efek tetap (fixed effect) atau Least Square Dummy Variables

(SLDV). Keputusan untuk memasukkan variabel boneka dalam model efek

tetap tak dapat dipungkiri akan dapat menimbulkan konsekuensi (trade off).

Penambahan variabel boneka ini akan dapat mengurangi banyaknya derajat

kebebasan (degree of freedom) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi

dari parameter yang diestimasi. Persamaan model ini adalah sebagai berikut:

itnitnitnnit XXDDY   ...... 22221 ............................. (3.3)

c. Pendekatan Efek Acak (Random Effect)

Model ini lebih dikenal sebagai model generalized least square (GLS).

Pendekatan efek acak (random effect) digunakan untuk mengatasi kelemahan

metode efek tetap yang menggunakan variabel semu, sehingga model

mengalami ketidakpastian. Metode efek acak menggunakan residual, tanpa

menggunakan variabel semu, yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan

antar objek. Parameter-parameter yang berbeda antar daerah dan antar waktu

dimasukkan ke dalam error. Karena hal inilah, model efek acak (random effect)

sering juga disebut model komponen error (error component model). Dengan

menggunakan model efek acak ini, maka kita dapat menghemat pemakaian

derajat kebebasan dan tidak mengurangi jumlahnya seperti yang dilakukan

pada model efek tetap. Hal ini berimplikasi pada parameter hasil estimasi akan
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menjadi semakin efisien. Namun untuk menganalisis dengan metode efek

random ini ada satu syarat, yaitu objek data silang harus lebih besar daripada

banyaknya koefisien. Rumus estimasi dengan menggunakan random effect

sebagai berikut:

ititnitnitit XXY   ...221 ..................................................... (3.4)

Untuk memilih model yang tepat, ada beberapa uji yang perlu dilakukan. Pertama,

menggunakan uji signifikansi fixed effect uji F atau Chow-test. Kedua, dengan uji

Hausman. Chow test atau likelihood ratio test adalah pengujian F statistics untuk

memilih apakah model yang digunakan Pooled Least Square (PLS) atau fixed

effect. Sedangkan uji Hausman adalah uji untuk memilih model fixed effect atau

random effect.

1. Uji Chow-test (pool vs Fixed Effect)

Uji signifikansi fixed effect (uji F) atau Chow-test adalah untuk mengetahui

apakah teknik regresi data panel dengan fixed effect lebih baik dari model

regresi data panel tanpa variabel dummy atau OLS. Adapun uji F statistiknya

sebagai berikut: (Harahap dalam Marta, 2012)

KNNT
URSS
N

URSSRRSS

CHOW






 1
)(

......................................................................... (3.5)

Keterangan:
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RRSS = Restricted Residual Sum Square. Merupakan Sum of Square

Residual yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode

pooled least square/common intercept.

URSS = Unrestricted Residual Sum Square. Merupakan Sum of Square

Residual yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode

fixed effect.

N = Jumlah data cross section

T = Jumlah data time series

K = Jumlah variabel penjelas

Dasar pengambilan keputusan menggunakan chow-test atau likelihood ratio

test, yaitu:

a. Jika H0 diterima, maka model pool (common)

b. Jika H0 ditolak, maka model fixed effect

Jika hasil uji chow menyatakan H0 diterima, maka teknik regresi data panel

menggunakan model pool (common effect) dan pengujian berhenti sampai

disini. Apabila hasil uji chow menyatakan H0 di tolak, maka teknik regresi data

panel menggunakan model fixed effect dan untuk selanjutnya dilakukan uji

hausman.

2. Uji Hausman
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Menurut Winarno (2011), uji Hausman digunakan untuk memilih antara fixed

effect atau random effect, uji Hausman didapatkan melalui command eviews

yang terdapat pada direktori panel. Statistik uji Hausman ini mengikuti

distribusi statistik Chi Square dengan degree of freedom sebanyak k, dimana k

adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar

dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model fixed effect.

Sedangkan sebaliknya bila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nlai kritisnya

maka model yang tepat adalah model random effect.

Dasar pengambilan keputusan menggunakan uji Hausman (Random Effect vs

Fixed Effect), yaitu:

a. Jika H0 diterima, maka model random effect

b. Jika H0 ditolak, maka model fixed effect

G. Uji Hipotesis

1. Koefisien Determinasi

Korelasi (r) adalah hubungan keterkaitan antara dua variabel atau lebih. Hasil

korelasi positif mengartikan bahwa semakin besar nilai variabel 1 menyebabkan

semakin besar pula nilai variabel 2. Korelasi negatif mengartikan bahwa semakin

besar nilai variabel 1, maka nilai variabel dua akan semakin kecil. Sedangkan

korelasi nol mengartikan bahwa tidak ada atau tidak menentunya hubungan dua

variabel.

Besarnya koefisien determinasi adalah 0-1. Semakin mendekati 0, maka semakin

kecil pula pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen
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dengan kata lain semakin kecil kemampuan model dalam menjelaskan perubahan

nilai variabel dependen. Sedangkan koefisien determinasi mendekati 1 maka dapat

dikatakan semakin kuat model tersebut dalam menerangkan variasi variabel

independen terhadap variabel dependen. R2 dapat dirumuskan sebagai berikut:

(Nurgiyanto dalam Marta, 2012)


 

 2
44332211

y
yXyXyXX

R


....................................... (3.6)

Keterangan: β1 = Koefisien regresi variabel Return saham

β2 = Koefisien regresi variabel Volume Perdagangan

β3 = Koefisien regresi variabel Dividend Payout Ratio

β4 = Koefisien regresi variabel Risk of Return

X1 = Return Saham

X1 = Volume Perdagangan

X1 = Dividend Payout Ratio

X1 = Risk of Return

y = Bid Ask Spread

Tabel 3.3. Pedoman Memberikan Interpretasi Terhadap Koefisien Korelasi

Interval Koefisien Tingkat Hubungan
0.001-0.200 Sangat lemah
0.201-0.400 Lemah
0.401-0.600 Cukup kuat
0.601-0.800 Kuat
0.801-1.000 Sangat Kuat

Sumber: Triton dalam Marta, (2012)

2. Uji Parsial (Uji t)
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Uji t merupakan cara untuk menguji apakah rata-rata suatu populasi sama dengan

suatu harga tertentu atau apakah rata-rata dua popolasi sama atau berbeda secara

signifikan. Pengujian hipotesis terhadap koefisien regresi secara parsial

menggunakan uji t, pengujian ini dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95% dan

derajat kebebasan 5% dengan df = (n-k-1). Menurut Jogiyanto (2000), nilai t dapat

dirumuskan sebagai berikut:

n
S

t 
 ......................................................................................................... (3.7)

Keterangan: t = Nilai hitung t

 = Rata-rata hitung sampel (mean)

µ = Rata-rata hitung populasi

S = Standard deviasi sampel

n = Jumlah observasi di dalam sampel

Formula hipotesis:

a. H0 Variabel return saham, volume perdagangan, dividend payout ratio, dan

risk of return secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap

likuiditas.

b. Ha Variabel return saham, volume perdagangan, dividend payout ratio, dan

risk of return secara parsial berpengaruh signifikan terhadap likuiditas.

Dasar pengambilan keputusan:
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a. Jika t hitung < t tabel, maka H0 diterima

Jika t hitung > t tabel, maka H0 ditolak

b. Berdasarkan nilai probabilitas (signifikan) dasar pengambilan keputusan adalah:

Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima

Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak

3. Uji Simultan (Uji F)

Menurut Gozali (2005), uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua

variabel independen yang digunakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap

satu variabel dependen. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah

varibel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara

signifikan. Pengujian ini dilakukan dengan uji F pada tingkat keyakinan 95% dan

tingkat kesalahan analisis (α) = 5% derajat bebas pembilang df1 = (k-l) dan derajat

bebas penyebut df2 = (n-k), k merupakan banyaknya parameter (koefisien) model

regresi linier dan n merupakan jumlah pengamatan.

Nilai F dapat dirumuskan sebagai berikut: (Santoso, 2004)

 


11 2

2

knR
kRF ........................................................................................ (3.8)

Keterangan: n = Jumlah sampel

k = Jumlah variabel bebas

R2 = Koefisien determinasi

Formula hipotesis:
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a. H0 Variabel return saham, volume perdagangan, dividend payout ratio, dan

risk of return secara bersama-sama berpengaruh tidak signifikan terhadap

bid ask spread.

b. Ha Variabel return saham, volume perdagangan, dividend payout ratio, dan

risk of return secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap bid

ask spread.

Dasar pengambilan keputusan:

a. Jika F hitung < F tabel, maka H0 diterima

Jika F hitung > F tabel, maka H0 ditolak

b. Berdasarkan nilai probabilitas (signifikan) dasar pengambilan keputusan adalah:

Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima

Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak


