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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Variabel Penelitian   

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel 

bebas (independent variables) dan variabel terikat (dependent variables). 

Martadiredja (2008:107) Variabel bebas (variabel independen) merupakan variabel 

yang diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan 

hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi. Variabel terikat (dependent 

variables) merupakan variabel yang memberikan reaksi atau respons jika di 

hubungkan dengan variabel bebas. 

Variabel dependen dan variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Variabel Dependen  

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Return Saham sebagai Y1, 

abnormal return sebagai Y2 dan trading volume activity sebagai Y3.  

2. Variabel Independen  

Variabel independen dalam penelitian ini adalah stock split sebagai X.  

 

B. Definisi Operasional Variabel  

1. Trading Volume Activity (TVA)  

Trading volume activity merupakan rasio antara jumlah lembar saham yang 

diperdagangkan pada waktu tertentu terhadap jumlah saham yang beredar pada 
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waktu tertentu. Untuk mencari besaran trading volume activity digunakan 

persamaan sebagai berikut (Hanafi, 1997:76): 

   

 Keterangan :  

 = trading volume activity perusahaan i pada waktu t  

 

2. Return Saham  

Actual return saham yang diperoleh dengan mencari selisih antara harga 

sekarang dikurangi dengan harga saham hari sebelumnya dibagi harga saham hari 

sebelumnya. Menghitung actual return untuk mengetahui perbandingan harga 

saham hari ini dengan harga saham pada hari sebelumnya digunakan persamaan 

sebagai berikut:   

Menghitung return saham harian (Rit ): 

Rit =        

Dimana :  

Rit   = Return saham masing masing perusahaan  

Pt   = Harga saham masing masing perusahaan pada tanggal t  

Pt-1  = Harga saham masing masing perusahaan pada tanggal t-1  

 

3. Abnormal return  

Abnormal return adalah selisih antara actual return atau return, dan expected 

return.  Stock split dipilih sebagai Event study dimana peneliti perlu menguji 

Sumber: (Jogiyanto 2017:285) 
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perilaku harga saham, yang ditunjukkan oleh gerakan abnormal return disekitar 

event, yaitu 5 hari sebelum dan sesudah dilaksanakannya Stock split, berarti pasar 

modal belum efisien dalam bentuk setengah kuat. Sebaliknya apabila investor tidak 

memperoleh abnormal return dengan dilaksanakannya Stock split, berarti pasar 

modal efisien bentuk setengah kuat tercapai. Untuk mengetahui signifikansinya 

dilakukan uji beda dua rata-rata antara rata-rata abnormal return sebelum dan 

sesudah Stock split.  

Untuk mencari besaran abnormal return pada periode estimasi tertentu 

digunakan persamaan: 

  

 Keterangan  

  = besarnya abnormal return saham i pada periode t  

  = return yang sesungguhnya terjadi untuk saham i pada periode t  

 = expected return saham i untuk periode t  

Expected return dihitung dengan mengunakan indeks pasar karena menurut 

market adjusted model penduga terbaik untuk mengestimasi return suatu sekuritas 

adalah indeks pasar pada saat hari itu. Untuk menghitung expected return 

digunakan rumus sebagai berikut   

E(Rit) = IHSGt – IHSGt-1   

      IHSGt-1   

E(Rit)     = expected return   

IHSGt    = Indeks Harga Saham Gabungan pada hari ke t   

Sumber: (Jogiyanto 2017:668) 

Sumber: (Jogiyanto 2017:673-674) 
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IHSGt-1   = Indeks Harga Saham Gabungan pada hari ke t-1  

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang 

mempunyai karakteristik tertentu (Soepomo, 2009:115). Populasi dalam penelitian 

ini adalah saham-saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indnesia (BEI) 

yang melakukan Stock split tahun 2012-2016 sejumlah 72 perusahaan. Sampel 

merupakan sebagian objek yang diambil dari keseluruhan objek yang di teliti yang 

dianggap mewakili populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian merupakan 

keseluruhan dalam populasi dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Perusahaan listing di BEI selama tahun 2012 – 2016.  

2. Perusahaan hanya melakukan stock split dan tidak melakukan corporate 

action lain, seperti right issue, pembagian deviden dan pembagian saham 

bonus, dll.  

3. Memiliki data transaksi yang lengkap selama periode pengamatan. 

 

D. Jenis dan Sumber Data  

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kausalitas.  (Kuncoro, 2013:15). 

Penelitian kausalitas merupakan penelitian untuk mengukur kekuatan hubungan 

antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel terikatnya. Dengan kata lain, penelitian kausalitas 

merupakan penelitian yang menunjukkan arah hubungan sebab-akibat suatu 

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

(2003:83) data sekunder adalah data yang telah diolah lebih lanjut menjadi bentuk-

bentuk seperti table, grafik, diagram, gambar dan sebagainya. Data dalam penelitian 

ini diperoleh dari perusahaan yang melakukan Stock split dan terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2012–2016 yang diperoleh dari berbagai sumber yakni dari:  

situs BEI yaitu www.idx.co.id, finance.yahoo.com, laporan keuangan perusahaan, 

dan sebagainya. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Soepomo (2009:145) jenis data penelitian berkaitan dengan sumber data dan 

pemilihan metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data penelitian. 

Penentuan metode pengumpulan data dipengaruhi oleh jenis dan sumber data yang 

dibutuhkan. Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder 

yang datanya bersifat kuantitatif. 

Umar (2003:83) data sekunder adalah data yang telah diolah lebih lanjut 

menjadi bentuk-bentuk seperti table, grafik, diagram, gambar dan sebagainya. Data-

data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan 

masing-masing perusahaan yang melakukan stock split, website Bursa Efek 

Indonesia dan pojok BEI, website KSEI dan sebagainya. 

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Studi Peristiwa (Event Study) 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi studi 

peristiwa (event study). Hartono (2015:3) Studi peristiwa adalah suati pendekatan 
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metodologikal yang penting untuk menguji reaksi pasar modal dari suatu peristiwa 

atau pengumuman. Adapun tahap-tahap dalam pengujian adalah sebagai berikut: 

(Hartono, 2015:30-33) 

a. Menentukan peristiwa yang akan di teliti yang akan dilihat reaksi pasarnya. 

Peristiwa yang akan diuji dalam penelitian ini adalah stock split. 

b. Mengidentifikasi tanggal publikasi stock split. Tanggal publikasi stock split 

(event date) yang dimaksud adalah tanggal pencatatan di BEJ ketika saham 

sudah dapat diperdagangkan, untuk mempermudah tanggal pencatatan maka 

diidentifikasi sebagai hari ke 0.  

c. Menentukan jendela peristiwa (event window) atau periode dimana reaksi 

akibat pengumuman stock split. Event window yang digunakan adalah 5 hari 

sebelum stock split dan 5 hari sesudah stock split (h-5 hingga h+5). 

Penentuan event window tersebut untuk menghindari pengaruh informasi 

lain yang dapat mempengaruhi perubahan volume perdagangan dan harga 

emiten yang bersangkutan, jika periode peristiwa diambil terlalu lama, 

dikhawatirkan adanya peristiwa lain yang cukup signifikan mempengaruhi 

hasilnya (Jogiyanto, 2017:645). 

d. Mengeluarkan peristiwa-peristiwa pengganggu. Peristiwa pengganggu 

(confounding event) dapat menyebabkan studi peristiwa menjadi bias karena 

hasil yang terjadi tercampur dengan efek dari peristiwa-peristiwa 

pengganggu. Oleh karena itu peristiwa-peristiwa pengganggu seperti right 

issue, pembagian dividen, warrant, dan corpotare action lainnya harus di 

keluarkan dari sampel. 
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e. Menghitung Return Saham, Abnormal return, Trading volume activity 

sebelum dan sesudah Stock split. Prosedur pengujian adalah sebagai berikut: 

1) Menghitung Actual Return, untuk mengetahui perbandingan antara 

harga saham hari ini dengan harga saham sebelumnya yaitu dengan 

persamaan: 

Rit = Pt – Pt-1  

            Pt-1 

Dimana :  

Rit   = Return saham masing masing perusahaan  

Pt   = Harga saham masing masing perusahaan pada tanggal t  

Pt-1  = Harga saham masing masing perusahaan pada tanggal t-1 

2) Perhitungan Abnormal return untuk masing-masing saham emiten untuk   

periode 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah Stock split dengan rumus 

sebagai berikut: 

 

Dimana: 

   = besarnya abnormal return saham i pada periode t  

      = return yang sesungguhnya terjadi untuk saham i pada periode t  

 = expected return saham i untuk periode t 

3) Menghitung Trading volume activity untuk masing-masing saham emiten 

untuk periode 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah Stock split dengan rumus 

sebagai berikut: 
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f.   Menghitung rata-rata trading volume activity, return saham, dan 

abnormal return. 

g. Uji statistik 

1) Uji Normalitas Data 

Pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalan 

distribusi data. Uji ini merupakan pengujian yang paling banyak 

dilakukan untuk analisis statistik parametrik. Karena data yang 

berdistribusi normal merupakan syarat dilakukannya tes parametrik. 

Sedangkan untuk data yang tidak mempunyai distribusi normal, maka 

analisisnya menggunakan tes non parametrik (Ghozali, 2013:53). 

Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan metode uji 

kolmogorov-smirnov. Pengujian akan dilakukan menggunakan 

program SPSS versi 22.  

Sampel berdistribusi normal apabila Asymptotic sig > tingkat 

keyakinan yang digunakan dalam pengujian (tingkat kepercayaan 

95% atau α=5%). Sebaliknya sampel dikatakan tidak normal apabila 

asymptotic sig < tingkat kepercayaan. Jika sampel berdistribusi 

normal maka uji beda yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah uji parametrik yaitu paired simple t-test dan jika sampel tidak 

berdistribusi normal maka uji beda yang akan digunakan adalah uji 

non parametrik yaitu wilcoxon sign rank test (Uyanto, 2009:311).   
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2. Uji Statistik 

Hasil uji normalitas data digunakan untuk menentukan alat uji apa 

yang paling sesuai untuk pengujian penelitian ini. Paired sample t-test 

dan Wilcoxon signed rank test sering digunakan untuk menganalisis 

model penelitian pre-post atau sebelum dan sesudah. Untuk menguji 

dalam penelitian ini menggunakan analisis uji beda dua rata-rata. Uji 

beda digunakan untuk mengevaluasi perlakuan tertentu pada satu 

sampel yang sama pada dua periode pengamatan yang berbeda 

(Santoso,2013:262). Pengamatan tertentu pada penelitian ini adalah 

stock split. Jika perlakuan tersebut tidak berpengaruh terhadap objek 

maka nilai rata-rata pengukurannya adalah sama dengan atau 

dianggap nol atau hipotesis nol (H0) diterima. Jika ternyata 

pernyataan berpengaruh, nilai rata-rata pengukuran tidak sama dengan 

nol atau hipotesis nol (H0) ditolak maka hipotesis alternatifnya (Ha) 

diterima.  

a. Paired Sample T-Test (Uji Sampel Berpasangan)   

Uji Paired Sample T-Test merupakan salah satu pengukuran 

statistika parametik. Statistika parametik merupakan bagian dari 

statistika inferensial yang parameter dari populasinya mengikuti suatu 

distribusi tertentu, seperti distribusi normal dan memiliki varians yang 

homogen. Kelebihan dari penggunaan pengukuran statistika 

parametik adalah kesimpulan yang diperoleh lebih kuat jika 
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dibandingkan dengan kesimpulan yang diperoleh dari analisis 

statistika non parametrik.   

Paired Sample T-Test menguji dua sampel yang berpasangan, 

untuk menganalisis apakah kedua sampel yang berhubungan tersebut 

memiliki rata–rata yang secara nyata berbeda ataukah tidak. pengujian 

dua sampel berpasangan bertujuan untuk menguji beda rata–rata 

berpasangan antara dua sampel yang berhubungan. Pengujian ini 

dilakukan terhadap dua sampel yang berpasangan (Paired). Sampel 

yang berpasangan diartikan sebagai sebuah sampel dengan subyek 

yang sama, namun mengalami dua perlakuan atau pengukuan yang 

berbeda. Dalam penelitian ini perlakuan diberikan untuk variabel 

trading volume activity, return saham dan abnormal return sebelum 

dan sesudah stock split (Santoso, 2013: 262).   

b. Uji Wilcoxon Signed  Test  

Uji wilcoxon termasuk dalam uji statistika non-paramentrik yang 

dapat juga dipakai untuk menguji dua sampel berhubungan, dimana 

yang dimaksud berhubungan adalah subjek yang diukur sama namun 

diberi dua macam perlakuan. Pada penelitian ini, pemecahan saham 

(stock split) dikenai 2 perlakuan yang berbeda yaitu perubahan 

variabel trading volume activity, return saham, abnormal return 

sebelum dan sesudah stock split. Uji ini bertujuan untuk mengetahui 

ada tidaknya kandungan informasi stock split selama periode 

pengamatan. (Santoso, 2013:389) 
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3. Uji Hipotesis

Hipotesis yang diajukan mempunyai kriteria untuk dapat diterima

atau ditolak berdasarkan uji data yang dilakukan. Data diuji dengan taraf 

kepercayaan 95% dan alpha 5%, maka kriteria untuk hipotesis yaitu 

dengan membandingkan P Value atau nilai signifikansi dengan alpha 

(5%), dengan ketentuan (Santoso, 2013:262) : 

 P Value > 0,05 Hipotesis Ditolak (Tidak terdapat perbedaan

sebelum dan sesudah stock split)

 P Value < 0,05 Hipotesis Diterima (Terdapat perbedaan sebelum

dan sesudah stock split).




