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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Objek Penelitian 

Definisi objek penelitian yang dikemukakan oleh Sugiyono (2009:38) 

adalah objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan definisi 

tersebut, objek penelitian merupakan suatu hal yang akan diteliti untuk tujuan 

tertentu. Objek penelitian adalah inti dari problematika penelitian (Arikunto, 

2009:116). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan manajemen keuangan khususnya 

mengenai pengumuman stock split (pemecahan saham) dan likuiditas saham. 

Adapun yang menjadi objek penelitian sebagai variabel bebas atau independent 

variable (X) dalam penelitian ini adalah pengumuman stock split (pemecahan 

saham). Menurut Sugiyono (2008:33), variabel bebas adalah merupakan variabel 

yang yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependent (terikat). 

Variabel terikat atau dependent variable (Y) adalah likuiditas saham. 

Menurut Sugiyono (2008:33), variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Adapun objek 

penelitian ini adalah Perusahaan go public yang melakukan pengumuman stock 

split (pemecahan saham) pada tahun 2011.  
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Berdasarkan objek penelitian tersebut, maka akan dianalisis mengenai 

Analisis Likuiditas Saham Sebelum dan Sesudah Pengumuman Stock Split 

(Pemecahan Saham) (Studi Kasus Pada Emiten yang Melakukan Pengumuman 

Stock Split di BEI Tahun 2011) 

3.2. Metode Penelitian 

3.2.1 Jenis Penelitian dan Metode yang Digunakan 

Dalam melakukan sebuah penelitian, agar mempermudah langkah-langkah 

penelitian sehingga masalah dapat diselesaikan maka seorang peneliti perlu 

menetapkan terlebih dahulu metode penelitian yang akan digunakan.  

Menurut Sugiyono (2008:2) secara umum metode penelitian diartikan 

sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan objek penelitian dan juga 

untuk menguji hubungan antara variabel serta untuk menguji hipotesis, maka jenis 

penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan 

verifikatif. 

Sugiyono (2008:206): 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 

 

Sedangkan metode deskriptif menurut Suharsimi (2009:250, penelitian 

deskriptif merupakan penelitian bukan eksperimen karena tidak dimaksudkan 

untuk mengetahui akibat dari suatu perlakuan. Sugiyono (2009:207) menyatakan 

bahwa, deskriptif digunakan untuk menganalisa data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 
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adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi. Melalui jenis penelitian deskripsi maka dapat diperoleh deskripsi 

mengenai: (1) Gambaran pengumuman stock split (pemecahan saham), (2) 

Gambaran tingkat likuiditas saham, dan (3) Gambaran likuiditas saham sebelum 

dan sesudah pengumuman stock split (pemecahan saham). 

Kegiatan penelitian deskriptif melibatkan pengumpulan data yang 

digunakan untuk mendeskripsikan ciri-ciri, unsur-unsur, sifat-sifat suatu fenomena 

biasanya dalam bentuk kuantitatif/tabel ataupun kualitatif. Menurut pendapat 

Suharsimi Arikunto (2009:8), penelitian verifikatif pada dasarnya ingin menguji 

kebenaran dari suatu hipotesis yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di 

lapangan. Pengumpulan data yang dimaksud ialah likuiditas saham. Selain itu 

pendapat menurut Sugiyono (2009:13) menyatakan bahwa, penelitian  verifikatif 

dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik 

pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis dan bersifat kuantitatif/statistik 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis data sekunder, yaitu 

dengan mengolah data yang telah dikumpulkan oleh pihak tertentu atau oleh 

lembaga pengumpul data yang berupa data kuantitatif yaitu tanggal pelaksanaan 

pengumuman stock split, rasio stock split,  dan bid ask price sebelum dan sesudah 

pengumuman stock split (pemecahan saham). Maka desain penelitian yang 

digunakan adalah time series design. Time series design adalah desain penelitian 
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yang bermaksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan suatu keadaan, yang 

tidak menentu dan tidak konsisten (Sugiyono, 2009:78). 

Metode penelitian yang digunakan adalah studi peristiwa (event study). 

Menurut Jogiyanto (2008), studi peristiwa digunakan utuk menguji kandungan 

informasi dari suatu pegumuman, jika pengumuman mengandung informasi 

diharapkan pasar bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima. Reaksi 

pasar ditujukan dengan adanya perubahan harga dari sekuritas yang bersangkutan. 

Khusus dalam studi peristiwa (event study) yang mempelajari peristiwa spesifik, 

rasio stock split dan indikator perubahan likuiditas saham yang digunakan adalah 

bid ask spread yang dapat terjadi sebelum informasi resmi diumumkan atau 

sesudah informasi resmi diumumkan (Muhamad Samsul, 2006:275). Dalam 

penelitian ini, metode studi peristiwa (event study) dimaksudkan untuk 

mempelajari informasi yang dipublikasikan berupa likuiditas saham sebelum dan 

sesudah pengumuman stock split (pemecahan saham) selama periode event 

window atau periode pengamatan yang dilakukan 15 hari sebelum hingga 15 hari 

sesudah tanggal pengumuman stock split (pemecahan saham) diumumkan.  

3.2.2 Operasionalisasi Variabel 

Penelitian ini memiliki variabel-variabel yang akan diteliti yang bersifat 

saling mempengaruhi. Dalam hal ini, variabel-variabel tersebut juga dapat disebut 

sebagai objek penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto (2009:96) variabel adalah 

objek penelitian atau apa yang akan menjadi titik perhatian suatu penelitian. 

Sedangkan menurut Sugiyono (2009:58):   

Variabel penelitian adalah suatu atribut seseorang, atau obyek, yang 

mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu obyek 
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dengan obyek yang lain dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran dan hipotesis maka dalam penelitian ini 

membahas dua variabel, yaitu pengumuman stock split (pemecahan saham) 

sebagai variabel bebas (independent variable) dan likuiditas saham sebagai 

variabel terikat (dependent variable). Untuk lebih jelasnya mengenai 

operasionalisasi variabel penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini : 

TABEL 3.1 

OPERASIONALISASI VARIABEL 

Variabel 

 
Konsep Indikator Pengukuran Skala 

Pengumuman  

Stock Split atau 

Pemecahan 

saham (X) 

Pemecahan saham (stock 

split) adalah jumlah saham 

yang dimiliki oleh pemegang 

saham menjadi bertambah 

dengan nilai nominal 

perusahaan yang lebih kecil, 

tapi bersamaan dengan itu 

pula harga saham secara 

teoritis akan turun secara 

secara proporsional, dengan 

demikian secara keseluruhan 

nilai kapitalisasi saham 

tersebut tidak mengalami 

perubahan. 

Fakhrudin dan Darmadji 

(2011:183) 

 

 Faktor 

Koreksi 

 

 

Rasio 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡

=  
Saham Lama

Saham Baru
 

 

Rasio 

Likuiditas 

Saham 

(Y) 

 

Likuiditas saham adalah 

seberapa mudah dan cepat 

suatu aset dapat dijual dan 

berada dekat dengan nilai 

wajarnya. 

Bodie et.al  (2009:72) 

 

 

 Bid ask 

price 

 

t

t

tt

t
HA

HBHA
BA 100




 

 

Rasio 
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3.2.3 Jenis dan Sumber Data 

Sumber data penelitian merupakan sumber data yang diperlukan dalam 

kegiatan penelitian. Menurut M. Burhan (2010:119), mengemukakan data 

(tunggal datum) adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang 

diperoleh di lokasi penelitian. 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai data. Berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi dua, yaitu data 

primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2009:402), menjelaskan pengertian 

sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut : 

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder 

merupakan sumber yang tidak langsung memberikan langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumuen.  

Penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis data data sekunder 

dimana subjeknya tidak berhubungan langsung dengan objek penelitian tetapi 

membantu dan dapat memberikan informasi untuk bahan penelitian. Penelitian ini 

yang  menjadi sumber data sekunder adalah buku referensi, jurnal, literatur, 

artikel, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. 

TABEL 3.2 

JENIS DAN SUMBER DATA 

No. Data Jenis Data Sumber data 

1 Pengumuman stock split 

(pemecahan saham) di 

BEI tahun 2011 

 

Sekunder www.britama.com 
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2 Volume perdagangan 

saham masing-masing 

emiten yang melakukan 

pengumuman stock split 

(pemecahan saham) pada 

tahun 2011. 

Sekunder yahoo.finance.com 

3 Bid ask price masing-

masing emiten yang 

melakukan pengumuman 

stock split (pemecahan 

saham) pada tahun 2011. 

Sekunder yahoo.finance.com 

 

3.2.4 Populasi, Sampel dan Teknik Sampel 

3.2.4.1 Populasi 

Menurut Burhan M.Burhan (2010:99), mengemukakan populasi penelitian 

merupakan keseluruhan (universum) dari objek penelitian yang dapat berupa 

manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, 

dan sebagianya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian. 

        Definisi populasi menurut (Sugiyono,2009:115) adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik suatu kesimpulannya. 

 Jadi populasi bukan hanya orang, akan tetapi meliputi seluruh unit analisis 

yang memiliki karakteristik atau sifat yang dari subjek atau objek yang akan 

diteliti. Berdasarkan pengertian populasi tersebut maka yang menjadi populasi 

pada penelitian ini adalah seluruh emiten di BEI yang melakukan Pengumuman 

stock split (pemecahan saham) di Tahun 2011. 
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3.2.4.2 Sampel 

Menurut Suharsimi Arikunto (2009:131) sampel adalah sebagian atau 

wakil populasi yang diteliti. Sedangkan menurut Sugiyono (2008:81) sampel 

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini 

adalah seluruh emiten di BEI yang melakukan Pengumuman stock split 

(pemecahan saham) di Tahun 2011. Berikut ini adalah rincian emiten yang 

dijadikan sampel penelitian. Disajikan pada Tabel 3.3. 

TABEL 3.3 

SAMPEL PENELITIAN 

Nomor Nama Perusahaan Kode 

Perusahaan 

Tanggal 

Pelaksanaan 

Stock Split 

Subsektor 

1 PT Capitalinc 

Investment Tbk 

MTFN 11 Juli 2011 

 

Investasi 

2 PT Surya Semesta 

Internusa Tbk 

SSIA 7Juli 2011 Properti 

3 PT Astra Otoparts Tbk AUTO 24 Juni 2011 Otomotif 

4 PT Malindo Feedmill 

Tbk 

MAIN 15 Juni 2011 Pakan 

Ternak 

5 PT Intraco Penta Tbk INTA 6 Juni 2011 Pertambang

an 

6 PT Bank Tabungan 

Pensiunan Nasional 

Tbk 

BTPN 28 Maret 

2011 

Perbankan 

7 PT PP London 

Sumatra Indonesia 

Tbk 

LSIP 25 Februari 

2011 

Pertanian 
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8 PT Bank Rakyat 

Indonesia 

BBRI 11 Januari 

2011 

Perbankan 

 

3.2.4.2 Teknik Sampel 

Menurut Sugiyono (2008:82) teknik sampling adalah merupakan teknik 

pengambilan sampel. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik sampel jenuh. 

Menurut Sugiyono (2008:85) sampling jenuh adalah teknik penentuan 

sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering 

dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian 

yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam penelitian ini sampel yang 

diambil peneliti adalah data tanggal pengumuman stock split (pemecahan saham), 

data volume perdagangan saham dan bid ask price masing-masing emiten yang 

melakukan pengumuman stock split (pemecahan saham) pada Tahun 2011. 

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2008:224) teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian 

adalah mendapatkan data. 

Berdasarkan sumber datanya, pengumpulan data dapat menggunakan 

sumber primer, dan sumber sekunder. Menurut Sugiyono (2009:225) sumber 

primer adalah sumber data yang langsung memberikan data ke pada pengumpul, 

dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data. 
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Menurut Sugiyono (2008:225), jika dilihat dari segi cara atau teknik 

pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan 

observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi 

dan gabungan keempatnya. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode studi 

pustaka dan metode dokumentasi. Metode studi pustaka dilakukan dengan 

mengumpulkan data informasi dari artikel, jurnal, literatur, dan hasil penelitian 

terdahulu yang digunakan untuk mempelajari dan memahami literatur yang 

memuat pembahasan yang berkaitan dengan penelitian. 

Menurut Sugiyono (2008:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi ini, 

peneliti menyelidiki arsip-arsip tertulis seperti laporan keuangan perusahaan dan 

dokumen lain dalam perusahaan yang relevan dengan kepentingan penelitian. 

Berdasarkan teknik tersebut, penulis mengumpulkan data dokumentasi berupa 

tanggal pengumuman pengumuman stock split (pemecahan saham) di BEI tahun 

2011, volume perdagangan saham dan data bid ask price masing-masing emiten 

yang melakukan pengumuman stock split (pemecahan saham) pada tahun 2011. 

3.3 Rancangan Analisis Data dan Uji Hipotesis 

3.3.1 Rancangan Analisis Data 

 Analisis data merupakan salah satu tahap dalam kegiatan penelitian yaitu, 

berupa proses penyusunan dan pengolahan data, guna menafsirkan data yang telah 

diperoleh dari lapangan. Menurut Sugiyono (2009:206), kegiatan dalam analisis 
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data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, 

mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data 

tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan 

masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. 

Data berupa tanggal pengumuman pengumuman stock split (pemecahan 

saham) di BEI tahun 2011, rasio stock split dan data harga saham masing-masing 

emiten yang melakukan pengumuman stock split (pemecahan saham) pada tahun 

2011 yang telah diukur dari beberapa rasio dan kemudian dianalisis sebelum diuji 

hipotesisnya. Perhitungan dari rasio-rasio tersebut dijelaskan sebagai berikut : 

a. Pengumuman Stock Split atau Pemecahan saham (X) 

Perhitungan rasio Stock Split atau Pemecahan saham dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑆𝑝𝑙𝑖𝑡 =  
Saham Lama

Saham Baru
 

Fakhrudin dan Darmadji (2011:183) 

b. Likuiditas Saham (Y) 

Perhitungan rasio Likuiditas Saham dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

t

t

tt

t
HA

HBHA
BA 100




 

Bodie et. al (2009:72) 

3.3.1.1 Uji Hipotesis 

Hipotesis merupakan perumusan sementara mengenai suatu hal yang 

dibuat untuk menjelaskan hal tersebut dan memerlukan penelitian untuk 
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pengecekannya. Teknik Sesuai dengan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, 

hipotesis diuji dengan beberapa langkah, yaitu; 

 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel terikat dan variabel bebas memiliki distribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan grafik Normal P-P of 

regression standarized residual. Jika pada grafik menunjukkan bahwa data 

menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal tersebut, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, tetapi jika data menyebar jauh 

dari garis diagonal maka tidak memenuhi asumsi normalitas tersebut. 

2. Uji-t Sampel Berpasangan 

Uji-t berpasangan (paired t-test) adalah salah satu metode pengujian 

hipotesis dimana data yang digunakan tidak bebas (berpasangan). Ciri-ciri yang 

paling sering ditemui pada kasus yang berpasangan adalah satu individu (objek 

penelitian) dikenai 2 buah perlakuan yang berbeda. Walaupun menggunakan 

individu yang sama, peneliti tetap memperoleh 2 macam data sampel, yaitu data 

dari perlakuan pertama dan data dari perlakuan kedua. Perlakuan pertama 

mungkin saja berupa kontrol, yaitu tidak memberikan perlakuan sama sekali 

terhadap objek penelitian (Sidney Siegel, 2007:159). Pada penelitian ini, rumus 

yang digunakan adalah: 

hitung

D
t

s

n
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dimana: 

D  : Rata-rata selisih antara dua kelompok data 

s : Simpangan baku antara dua kelompok data 

n : Jumlah sampel 

 Teknik analisis data yang dipergunakan untuk mengetahui hubungan 

dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa data sebelum dan sesudah 

pengumuman stock split berbeda atau tidak secara signifikan, maka dilakukan uji 

kesamaan dua nilai rata-rata keadaan awal dengan menggunakan metode uji-t. 

Metode uji-t berpasangan merupakan analisis parametrik dimana terdapat asumsi 

yang harus terpenuhi terlebih dahulu, yaitu normalnya distribusi masing-masing 

kelompok data yang kemudian akan diolah. Apabila normalitas data terpenuhi, 

selanjutnya dilakukan perhitungan nilai  hasil yang akan digunakan dalam uji 

perbandingan rata-rata (uji-t). Namun permasalahan terjadi ketika asumsi tidak 

terpenuhi. Karena kita tidak selalu dapat membuat asumsi itu, dan memang dalam 

beberapa contoh data tidak dapat dibuat asumsi, maka kita dapat menganalisis 

data dengan metode yang dikenal sebagai metode non parametrik atau metode 

tanpa distribusi. (Imam Ghazali, 2011) 

Uji peringkat-bertanda Wilcoxon untuk data berpasangan dapat dipakai 

untuk menguji perbedaan antara kedua kelompok data tersebut. Pengujian 

merupakan alternatif lain untuk uji-t parametrik yang paling berguna apabila 

peneliti ingin menghindari asumsi-asumsi dan persyaratan-persyaratan yang 

membatasi, yang semuanya itu diperlukan dalam uji-t (Sidney Siegel, 2007). 
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Hipotesis yang akan dibuktikan dalam penelitian ini berkaitan dengan 

“Terdapat perbedaan likuiditas saham sebelum dan sesudah pengumuman stock 

split (pemecahan saham)”.  

Berdasarkan perhitungan metode uji-t, jika hasil penelitiannya 

menunjukkan t hitung lebih kecil dari t tabel maka H0 diterima, hipotesis diterima 

dan apabila t hitung lebih besar sama dengan t tabel maka H0 di tolak, hipotesis 

ditolak. (Imam Ghazali, 2011) 

 

 

 


