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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut Erlina dalam Zurman (2014) menyatakan bahwa ”desain

penelitian merupakan rencana induk yang berisi metode dan prosedur untuk

mengumpulkan dan menganalisis informasi yang dibutuhkan, menetapkan

sumber-sumber informasi, teknik yang digunakan, metode sampling sampai

dengan analisis dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan”. Dalam

penelitian ini, penulis menggunakan desain perbandingan dua rata-rata dari

dua populasi yang independen.

3.2 Populasi dan sampel

Secara sederhana populasi dapat diartikan sebagai sekelompok orang,

peristiwa, benda atau objek lain yang menjadi objek observasi untuk diteliti.

Menurut sugiyono dalam Zurman (2014) populasi adalah wilayah generalisasi

yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya.

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah perusahaan yang

go publik di Bursa Efek Indonesia (BEI). Nama-nama perusahaan tersebut

diperoleh dari Web resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

Sedang sampel adalah bagian dari populasi yaitu sejumlah orang,

peristiwa, benda atau objek tertentu yang dipilih dari populasi untuk mewakili
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populasi tersebut. Dalam penelitian ini, teknik penentuan  sampel yaitu dengan

menggunakan metode purposive sampling, yaitu metode pengumpulan

anggota sampel dimana peneliti memiliki tujuan atau target tertentu dalam

memilih sampel secara tidak acak. Pemilihan anggota-anggota sampel yang

sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah di tentukan, pertimbangan kriteria

sampel yang diambil adalah sebagai berikut :

Perusahaan Pemecah Saham :

1) Perusahaan sampel adalah perusahaan yang Go publik yang melakukan

pemecahan saham pada tahun 2009, 2010 atau 2011.

Perusahan Non Pemecah Saham:

1. Perusahaan sampel merupakan perusahaan yang listing di BEI dan tidak

melakukan pemecahan saham pada tahun 2009, 2010 atau 2011.

2. Laporan keuangan perusahaan yang tidak melakukan pemecahan saham

tersedia lengkap dan mempunyai tahun buku yang berakhir 31 Desember.

3. Perusahaan sampel memiliki laba bersih yang bernilai positif.

4. Perusahaan pembanding memiliki total aset mendekati dengan total aset

perusahaan yang melakukan pemecahan saham.
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Tabel III.1
Pemilihan Sampel Penelitian

Keterangan Kriteria
Jml

Perusahaan

Populasi 435

Stock Split
Perusahaan sampel adalah perusahaan yang Go
publik yang melakukan pemecahan saham pada tahun
2009, 2010 atau 2011.

15

Non Stock
Split

Perusahaan sampel merupakan perusahaan yang
listing di BEI dan tidak melakukan pemecahan saham
pada tahun 2009, 2010 atau 2011.

420

Laporan keuangan perusahaan yang tidak melakukan
pemecahan saham tersedia lengkap dan mempunyai
tahun buku yang berakhir 31 Desember.

435

Perusahaan sampel memiliki laba bersih yang bernilai
positif.

261

Perusahaan pembanding memiliki total aset
mendekati dengan total aset perusahaan yang
melakukan pemecahan saham.

20

Sumber: Data Olahan sendiri, 2014

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan diatas, maka diperoleh

sampel sebanyak 35 perusahaan, yang terbagi menjadi 15 perusahaan yang

melakukan pemecahan saham dan 20 perusahaan yang tidak melakukan

pemecahan saham sebagai perusahaan pembanding. Berikut ini adalah daftar

sampel penelitian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Sampel

perusahaan yang melakukan pemecahan saham dapat dilihat pada tabel

berikut:
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Tabel III.2
Daftar Sampel Perusahaan Pemecah Saham

No. Kode Nama Perusahaan
1 ARNA Arwana Citramulia Tbk
2 AUTO Astra Otoparts Tbk
3 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) TbK
4 BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
5 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk
6 CTBN Citra Tubindo Tbk
7 CTRA Ciputra Development Tbk
8 DILD Intiland Development Tbk
9 DVLA Darya-Varia Laboratoria Tbk
10 INTA Intraco Penta Tbk
11 JTPE Jasuindo Tiga Perkasa Tbk
12 KKGI Resource Alam Indonesia Tbk
13 MAIN Malindo Feedmill Tbk
14 SSIA Surya Semesta Internusa Tbk
15 TURI Tunas Ridean Tbk

Sumber: Idx (Indonesia Stock Exchange) 2013

Sedangkan untuk perusahaan yang tidak melakukan pemecahan saham

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.3
Daftar Perusahaan non Pemecah Saham

No. Kode Nama Perusahaan
1 AMFG Asahimas Flat Glass Tbk
2 ASRI Alam Sutera Realty Tbk
3 BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk
4 BJBR Bpd Jawa Barat & Banten Tbk
5 BKSW Bank QNB Kesawan Tbk
6 BSWD Bank of India Indonesia Tbk
7 BUVA Bukit Uluwatu Villa Tbk
8 BVIC Bank Victoria International Tbk
9 BWPT BW Plantation Tbk
10 CMNP Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
11 CNKO Exploitasi Energi Indonesia Tbk
12 CSAP Catur Sentosa Adiprana Tbk
13 IPOL Indopoly Swakarsa Industry Tbk
14 JSPT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk
15 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk
16 LPCK Lippo Cikarang Tbk
17 MASA Multistrada Arah SaranaTbk
28 SCMA Surya Citra Media Tbk
29 SIPD Sierad Produce Tbk
20 TRAM Trada Maritime Tbk

Sumber: Idx (Indonesia Stock Exchange) 2013
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3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu

laporan keuangan perusahaan yang melakukan pemecahan saham yang listed

di BEI. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa

sumber yaitu Bursa Efek Indonesia, Indonesian Capital Marcket Directori

(ICMD) dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

Menurut waktu pengumpulannya, jenis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah data panel. Data panel adalah gabungan dari data yang

menunjukkan titik waktu tertentu (cross sectional) dan data yang

menunjukkan urutan waktu (time series).

Penggunaan sumber data lain yang mendukung tujuan penelitian juga

digunakan seperti buku teks, artikel dan skripsi terdahulu. Penelitian ini

menggunakan data sekunder yang berasal dari perusahaan yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia dan juga diambil langsung melalui web perusahaan itu

sendiri. Data yang digunakan adalah laporan tahunan perusahaan tahun 2009,

2010 dan 2011.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini

adalah metode dokumenter, artinya pengumpulan data melalui informasi

tertulis yang memuat informai mengenai suatu objek, subjek atau kejadian

yang berupa arsip-arsip atau dokumen-dokumen perusahaan pemecah saham.

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari website
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resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan dari Indonesian Capital

Market Directory (ICMD).

3.5 Operational Variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perusahaan yang

terdaftar di BEI yang melakukan pemecahan saham pada tahun 2009, 2010

atau 2011.

Y = Perusahaan yang terdaftar di BEI yang melakukan

pemecahan saham dan perusahaan yang tidak melakukan pemecahan

saham.

Sedangkan variabel independen pada penelitian ini adalah kinerja

keuangan yang diukur dengan ROI, EPS dan NI dan tingkat harga saham yang

diukur dengan PER dan PBV.

1. Return on Investment (ROI)

ROI mengukur kemampuan perusahaan menghasilka laba bersih

dari investasi yang ditanamkan. ROI perusahaan yang lebih tinggi dari

perusahaan lain menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mempunyai

kinerja yang lebih baik. ROI dapat diukur dengan persamaan:

AsetTotal
ROI

bersihLaba


2. Earning Per Share (EPS)

Ang dalam Sillvy Septikasari (2005), menyatakan bahwa EPS

merupakan selisih antara laba bersih setelah pajak pada periode tertentu

dengan jumlah saham yang diterbitkan. EPS perusahaan yang lebih tinggi
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dari EPS perusahaan lain menunjukkan bahwa perusahaan tersebut

mempunyai kinerja yang lebih baik. Rumus EPS adalah sebagai berikut:

beredaryangsahamJumlah
EPS

pajakdanbungasetelahbersihLaba


3. Net Income (NI)

Net income digunakan sebagai ukuran kinerja perusahaan. NI

merupakan selisih pendapatan atas beban-beban yang merupakan kenaikan

bersih atas modal yang berasal dari kegiatan usaha. NI diartikan sebagai

laba bersih setelah pajak. NI dapat dihitung dengan rumus:

NI =  Pendapatan – Beban – Pajak.

4. Price to Earning Ratio (PER)

PER merupakan ukuran harga relatif dari sebuah saham

perusahaan. Dengan kata lain PER merupkan rasio yang menunjukkan

besarnya harga setiap satu rupiah earning perusahaan. PER dapat dihitung

dengan rumus:

sahamlembarperLaba
PER

biasasahampasarHarga


5. Price to Book Value (PBV)

PBV merupakan rasio yang menggambarkan seberapa besar pasar

menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. PBV dapat dihitung

dengan rumus:

sahamlembarperbukuNilai

arg sahampasaraH
PBV 
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3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah tahapan mengelola dan memproses data

yang telah diperoleh dari kegiatan pengumpulan data. Tahap-tahap yang

dilakukan untuk menganalisis data guna menguji hipotesis adalah:

1. Menghitung variabel-variabel yang digunakan dalan pengujian antara lain

ROI EPS, NI, PER dan PBV.

2. Mentabulasi data yang diperlukan dalam rangka pengolahan data lebih

lanjut dengan menggunakan program komputer SPSS.

3. Pengujian Hipotesis

Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan pengujian

hipotesis antara lain:

a. Melakukan Uji Normalitas Data

Uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji

kolmogrorov smirnov untuk menguji apakah data terdistribusi secara

normal. Apabila data terdistribusi secara normal maka pengujian hipotesis

dilakukan dengan statistik parametrik yaitu uji beda independent sample t

Test. Sedangkan apabila data tidak terdistribusi  secara normal maka

pengujian hipotesis dilakukan dengan statistik non parametrik Mann-

Whitney. Suatu distribusi data dikatakan normal apabila sebaran data

berada disekitar dan mengikuti arah garis diagonal atau diatas 0,05.

b. Melakukan Uji F (Uji Levene)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah varians 2

populasi sama ataukah beda. Hasil pengujian ini berguna untuk
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menentukan rumus t hitung yang digunakan. Apabila Ho diterima maka

akan digunakan t hitung dengan asumsi varians sama dan apabila Ho

ditolak maka akan digunakan rumus t hitung dengan asumsi varians tidak

sama. Tingkat signifikan yang digunakan adalah 5%.

Kriteria Pengujian

Apabila p-value < 0.05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Dan jika p-value

> 0.05 maka Ho diterima dan Ha ditolak.

c. Pengujian hipotesis secara statistik terdiri dari beberapa langkah :

1. Menyusun formulasi hipotesis

a. Untuk hipotesis pertama

Ho :  i =  2 (tidak ada perbedaan kinerja keuangan

perusahaan yang melakukan stock split dan perusahaan

yang tidak melakukan stock split pada perusahaan

yang go public di BEI diukur dengan ROI, EPS dan

NI).

Ha :  I   2 (ada perbedaan kinerja keuangan

perusahaan yang melakukan stock split dan perusahaan

yang tidak melakukan stock split pada perusahaan

yang go public di BEI diukur dengan ROI, EPS dan

NI).

b. Untuk hipotesis kedua

Ho :  I =  2 ( tidak ada perbedaan tingkat kemahalan harga

saham perusahaan yang melakukan stock split dan

perusahaan yang tidak melakukan stock split pada
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perusahaan yang go public di BEI diukur dengan PER

dan PBV).

H2 :  I   2 (ada perbedaan tingkat kemahalan harga saham

perusahaan yang melakukan stock split dan

perusahaan yang tidak melakukan stock split pada

perusahaan yang go public di BEI diukur dengan PER

dan PBV).

Keterangan :

 i = Perusahaan publik yang melakukan stock split

 2 = Perusahaan publik yang tidak melakukan stock split

d. Melakukan Uji Beda Independent Sample Test

Menurut Trihendardi dalam Sillvy (2005), Parametric independent

sampel t-test digunakan untuk menguji signifikansi beda rata-rata dua

kelompok dengan syarat data terdistribusi normal. Pengujian ini untuk

menghitung perbedaan rata-rata antara ROI, EPS, NI, PER dan PBV

perusahaan yang melakukan pemecahan saham dan perusahaan yang tidak

melakukan pemecahan saham.

e. Penentuan daerah penolakan atau penerimaan
Gambar III.1

Penentuan Daerah Penerimaan Dan Penolakan Ho
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f. Menetapkan Kriteria Pengujian

H0 diterima jika ; -t hitung ≥ - t tabel atau t hitung ≤ t table

Tidak terdapat perbedaan (1)  Kinerja keuangan (2) tingkat

harga saham perusahaan yang melakukan pemecahan saham dan yang

tidak melakukan pemecahan saham.

H0 ditolak jika: -t hitung ≤ -t tabel atau t hitung ≥ t table

Terdapat perbedaan (1)  Kinerja keuangan (2) tingkat harga

saham perusahaan yang melakukan pemecahan saham dan yang tidak

melakukan pemecahan saham

g. Uji beda dengan menggunakan uji Nonperametric Mann Whitney

Test

Uji beda dengan menggunakan uji nonperametric mann

whitney test akan dilakukan jika dari hasil normalitas yang kedua

menyatakan dat tidak terdistribusi normal. Uji nonparametric mann

whitney test pada dasarnya sama dengan uji parametric independnt

sampel t-test yaitu untuk menguji perbedaan rata-rata dua kelompok

yang independen, tetapi tidak berdasarkan distribusi sampel, sehingga

sering disebut uji bebas distribusi.

h. Ditarik kesimpulan berdasarkan uji statistik yang diberikan.

i. Pembahasan.

Melakukan pembahasan dengan membandingkan antara hasil

penelitian yang diperoleh dengan penelitian terdahulu dan dengan

teori-teori yang mendasari penelitian ini.


