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Analisis Pengaruh Pemecahan Saham,  Ukuran Perusahaan, Arus Kas 

Operasi Perusahaan, Split Factor dan Earning Growth terhadap Perubahan 

Harga Saham Perusahaan Go-Public 2006 -2012 

 

Abstrak 

This study examines whether stock split announcements contain 

information content of share split. The purpose of this research is to analyze the 

influence of share split, company size, cash flow from operation, split factor and 

earnings growth on stock price changes in Indonesian Stock Exchange.  

The changes in stock prices proxied by cummulative abnormal return. 

Population in this research are 67 companies that did stock split in period 2006 – 

2012. I use purposive sample in this studies, the sample are 32 companies for 

different test and 35 companies for multiple regression as sample and taken by 

using purposive sampling method. The using of analyzing method is by multiple 

regression analysis. For examines the influence of the independent variable to 

dependent variable partially and simultaneously with significant alpha 5%.  

 The results of this study show that share split, company size, cash flow 

from operation, split factor and earnings growth  influence stock price changes 

simultaneously. But only cash flow from operation  that influence stock price 

changes partially and significant. Company size, share split and earning growth 

do not influence stock price changes significantly.  

 

Keyword : Share split, cummulative abnormal return, size, cash flow from 

operation, split factor, earning growth 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Fluktuasi harga saham dapat dipengaruhi oleh informasi yang dimiliki 

oleh para investor. Hal  tersebut menentukan adanya permintaan dan penawaran 

(demand and supply) terhadap jumlah lembaran saham, penilaian harga saham 

yang dinilai terlalu mahal (overvalued) atau  terlalu rendah (undervalued), dengan  

kata lain salah harga(mispriced) oleh investor akan berimplikasi pada  turunnya 

permintaan terhadap saham.  Pergerakan harga saham baru tersebut kemungkinan 

besar akan menarik kembali minat para investor untuk membelinya(trading). 

Salah satu tindakan managemen untuk menarik minat para investor adalah melalui 

pengumuman share split. 

 Pengumuman adalah salah satu bentuk informasi penting yang berasal 

dari managemen  dan dianalisis oleh para investor sehingga akan  mempengaruhi 

harga sekuritas. Berikut ini adalah  macam – macam  pengumuman yang dapat 

mempengaruhi harga dari sekuritas adalah pengumuman yang berhubungan 

dengan laba (Earning – Related Announcements), pengumuman peramalan oleh 

pejabat perusahaan (Forecast Announcement by Company Official), pengumuman 

pendanaan (Financing Announcement), dll (Hartono,2010).  

 Menurut Hartono (2010) pengumuman pendanaan (Financing 

Announcement) terdiri dari pengumuman yang berhubungan dengan ekuitas, 

pengumuman yang berhubungan dengan hutang, pemecahan saham, pembelian 

Analisis Pengaruh..., ELFA OKTAVIA T.SIAHAAN, Ak.-IBS, 2013



16 
 

kembali saham,dll . Pemecahan saham merupakan salah satu bentuk pengumuman 

pendanaan yang dapat menyebabkan adanya abnormal return  (Grinblatt et.al 

(1984) , Asquith et.al (1989) , Ali Serhan (2005), Kalay dan Kronlund (2012)).  

 Share split adalah memecah selembar saham menjadi n lembar saham 

(Hartono, 2010). Share split menyebabkan  perubahan harga saham awal menjadi 

harga yang dapat dikatakan lebih rendah dari harga awal namun dapat juga 

menjadi lebih tinggi dari harga awal saham.  Share split sangat bermanfaat bagi 

investor apabila investor melakukan perdagangan saham dengan tujuan membeli 

maupun menjual saham di bursa saham atau pasar modal. Para investor dituntut 

untuk banyak mengetahui informasi penting mengenai saham yang 

diperdagangkan. Perdagangan saham yang didasarkan oleh adanya perbedaan 

persepsi investor dapat meningkatkan atau menurunkan harga saham yang 

menyebabkan  adanya perbedaan  return  yang diterima perusahaan. Return 

adalah imbal hasil yang diperoleh dari investasi (Hartono, 2010).  

Adanya efek dari pengumuman yang berpengaruh pada sinyal pasar yang 

menyebabkan abnormal return. Abnormal return berkaitan dengan adanya sinyal 

yang merupakan proksi dari informasi yang dipublikasikan.  Abnormal return 

merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap return 

normal (Hartono, 2010). Normal Return merupakan return yang diharapkan 

investor (Hartono, 2010). Penelitian terhadap abnormal return yang disebabkan 

oleh adanya pengumuman mengindikasikan adanya laba yang diterima 

perusahaan lebih dari yang diharapkan (Kalay dan Kronlund, 2012). Menurut 

Fama (1998)  apabila suatu pasar merupakan pasar efisien, pasar akan bereaksi 
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pada  informasi  sehingga berpengaruh pada harga saham dan menghasilkan 

abnormal return. Penelitian akan pengumuman share split telah dibuktikan 

menghasilkan adanya pengaruh terhadap harga saham dan dapat menyebabkan 

overeaction (reaksi berlebihan) dari pasar (Fama,1998).   

 Kinerja perusahaan yang ditandai dengan adanya peningkatan laba 

(earnings) setelah pengumuman share split yang menyebabkan abnormal return 

dapat menjadi kinerja saham yang bertahan dalam  jangka panjang (Fama,1998). 

Adanya indikasi terhadap laba menyebabkan informasi akan adanya abnormal 

return yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan sebagai sarana penilaian 

dalam analisis perusahaan oleh para investor. Namun, pendapat lain 

diklemukakan oleh Scultz (2000) yang menyatakan  share split merupakan 

kebijakan yang bersifat kosmetik. 

 Scultz (2000) menyatakan kebijakan  share split yang bersifat kosmetik 

disebabkan karena tidak memiliki konsekuensi ekonomi, split juga merupakan 

suatu fenomena yang masih diperdebatkan dan menjadi teka-teki di bidang 

ekonom. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan hasil penelitian yang 

menjadi bukti dalam adanya kontroversi dalam efek split. Efek dari share split 

tersebut tidak terlihat langsung pada arus kas maupun laporan keuangan 

perusahaan. Pernyataan tersebut akan sejalan apabila share split tidak akan 

memberikan return saham yang positif dan signifikan dan hanya bersifat kosmetik 

seperti pendapat Scultz (2000), namun hasil penelitian lainnya seperti Asquith 

et.al (1989), Kalay dan Kronlund (2012) yang membuktikan adanya perbedaan 

abnormal return yang signifikan pada periode sebalum dan sesudah pengumuman 
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disertai dengan peningkatan pertumbuhan laba, membuktikan efek pengumuman 

share split tidak bersifat kosmetik. 

 Menurut Ikenberry dan Ramnath (2002) Share split mengabaikan 

dampak langsung arus kas menjadi perdebatan yang menarik, hal ini 

menyebabkan banyaknya pertanyaan seperti mengapa manager memilih untuk 

memecahkan saham mereka. Pada umumnya penelitian Ikenberry et.al (2002) 

berpendapat  bahwa manager menyampaikan sinyal positif ke pasar. Sinyal positif 

tersebut diasumsikan dapat menaikkan profitabilitas di masa depan.  

 Sinyal positif ini memotivasi reaksi awal pasar yang  positif terhadap 

berita share split yang menghasilkan adanya pengumuman share split 

berhubungan dengan earning growth (pertumbuhan laba) perusahaan (Asquith 

et.al ,1989). Penelitian lainnya yang membuktikan adanya hubungan abnormal 

return tersebut dengan fundamental perusahaan yang dinilai dari EPS seperti pada 

penelitian Kalay dan Kronlund (2012).  

 Perbedaan reaksi pasar  yang berpengaruh pada nilai perusahaan yang 

dinilai dari harga pasar dan pada umumnya investor akan melakukan penilaian 

terhadap fundamental perusahaan. Investor melakukan analisis terhadap saham 

untuk menilai apakah investasi tersebut menguntungkan atau tidak. Dalam 

Tandelilin (2010) analisis fundamental memiliki kerangka pikir yang utama yaitu 

EPS(Earning per share) dan P/E(Price Earning Ratio). Kedua komponen utama 

tersebut didasari oleh beberapa alasan.  Salah satu alasan dari pentingnya kedua 

komponen itu adalah adanya hubungan antara perubahan earnings  dengan 

perubahan harga saham. 
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 Bentuk lainnya dari faktor yang mempengaruhi fundamental perusahaan 

adalah arus kas. Investor dapat memperhatikan arus kas sebagai sumber informasi 

terhadap penilaian fundamental perusahaan. Arus kas masuk secara tidak 

langsung yang diakibatkan oleh abnormal return perusahaan dapat menjadi salah 

satu indikasi akan  adanya earning (pendapatan) perusahaan. Pada penelitian 

Martani et.al (2009) yang meneliti tentang relevansi kandungan informasi 

akuntansi dan return yang terdapat dalam  pengumuman laporan keuangan interim 

(laporan keuangan kuartal) dan  memberikan efek pada return saham (Palepu, 

2004 dalam Martani, 2009) dengan menggunakan lima rasio laporan keuangan 

yaitu profitabilitas, likuiditas, asset turn over dan market value dan dengan dua 

tambahan  variabel lainnya yaitu dengan menggunakan ukuran perusahaan yang 

diproksikan dengan total asset (Dennis, 1998) dan arus kas operasi (Meythi, 

2006).  

 Arbel and Swanson (1993) dalam Ali Serhan (2005) menyatakan kekayaan 

kandungan  informasi diproksikan sebagai banyaknya analis dalam memberikan 

estimasi pendapatan tahunanan perusahaan saat pasar mengantisipasi adanya 

pengumuman share split. Oleh sebab itu, besarnya respon pasar terhadap 

pengumuman share split berhubungan dengan  kekayaan informasi.  

Dalam hal kekayaan informasi memungkinkan adanya asimetri informasi 

antara managemen dan investor, selain itu respon masyarakat terhadap 

pengumuman split semakin besar. Penelitian Ali Serhan (2005) menggunakan 

split factor dan ukuran perusahaan sebagai proksi dari nilai perusahaan . Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan akan adanya hubungan ukuran perusahaan dan 
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split factor secara statistik signifikan berhubungan dengan cummulative abnormal 

return di sepanjang periode penelitian. Penelitian Ali Serhan (2005) yang 

membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara ukuran 

perusahaan terhadap cummulative abnormal return tidak sejalan dengan penelitian 

Brenan dan Copeland (1988) . 

Menurut Ali (1994) dalam Dewi dan Lo (2007) mengasumsikan adanya 

hubungan linier antara abnormal return dengan informasi akuntansi. Studi ini 

memperluas penelitian-penelitian terdahulu dengan memungkinkan hubungan 

nonlinier antara return dengan variabel kinerja (earnings, modal kerja dari operasi 

dan arus kas). Penelitian Ali (1994) dalam Dewi dan Lo (2007)  memberikan 

bukti bahwa ada tambahan informasi dari variabel kinerja yang dihubungkan 

dengan return. Laporan arus kas merupakan salah satu bagian dari laporan 

keuangan yang menjadi sumber informasi penilaian terhadap saham yang 

diinvestasikan para investor.   

 Informasi arus kas menjadi penelitian yang menarik para peneliti di 

Indonesia mulai dilakukan sejak Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengeluarkan 

PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No.2 pada tanggal 7 September 

1994 yang isinya megubah laporan perubahan posisi keuangan yang semula arus 

dana menjadi laporan arus kas yang mulai efektif pada tanggal 1995 (Diana dan 

Kusuma, 2004). Penelitian Diana dan Kusuma (2004) yang meneliti arus kas 

operasi terhadap return  perusahaan membuktikan adanya pengaruh yang simultan 

antara  arus kas operasi tahun berjalan dengan  return perusahaan.   
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 Arus kas merupakan komponen laporan keuangan yang dapat 

memberikan informasi terhadap keputusan investasi investor, pada akhirnya 

informasi ini dapat menyebabkan perubahan harga saham. Penelitian ini juga 

menguji hubungan  ukuran perusahaan yang diproksikan dengan total asset 

terhadap perubahan harga saham yang diproksikan dengan abnormal return. 

Berbeda dengan penelitian Triyono dan Jogiyanto (2000) yang menunjukkan 

variabel seperti return saham tidak berhubungan dengan arus kas operasi. 

 Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Rayburn (1986) yang 

membuktikan adanya signifikansi yang lemah antara arus kas operasi dengan 

return perusahaan. Dalam penelitian Rayburn (1986) membuktikan adanya nilai 

tambah kandungan informasi untuk arus kas diluar earnings. Dasar penelitian 

Rayburn (1986) yaitu  Beaver, Griffin, dan Landsman (1982) dalam melakukan 

penelitian dengan menggunakan return sebaga variabel dependen, arus kas  dan 

earnings sebagai variabel independen dengan periode data 1977 dan 1978 

mengahasilkan adanya hubungan yang signifikan atas arus kas terhadap return 

dan arus kas tersebut memiliki kekuatan penjelas terhadap earnings. 

 Variabel lainnya dalam penelitian ini  adalah ukuran perusahaan, ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap return saham terdapat dalam penelitian Daniati 

dan Suhairi (2006). Daniati dan Suhairi (2006) melakukan penelitian dengan 

menggunakan model regresi linier dengan variabel profit, arus kas dan ukuran 

perusahaan. Ukuran perusahaan digunakan untuk merepresentasikan karakteristik 

perusahaan. Besarnya perusahaan dapat menjadi pengukur resiko perusahaan yang 

akan berdampak pada return perusahaan (Hartono,2010). 
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 Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati (2003) menguji kembali 

adanya pengaruh  share split dengan memperhatikan growth dan firm size. 

Karakteristik perusahaan  dalam penelitian  Kuniawati (2003) ukuran perusahaan 

diukur melalui besarnya total asset yang dimiliki oleh perusahaan. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat pada variabel 

independen penelitian dan windows date serta periode penelitian dengan 

penelitian sebelumnya. Hubungan antara beberapa faktor fundamental perusahaan, 

ukuran  dan perubahan harga saham menjadi salah satu bentuk penelitian yang 

menarik untuk dilakukankan. 

 Adanya penelitian sebelumnya yang menghasilkan perbedaan-

perbedanan hasil penelitian, adanya relevansi informasi akuntansi seperti arus kas 

operasi, earning growth, ukuran perusahaan dan share split yang berhubungan 

dengan harga saham, menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut. Earnings Growth (pertumbuhan laba) dalam penelitian ini didasarkan atas 

adanya pendapat maupun hasil yang berbeda dari penelitian - penelitian terdahulu 

seperti Rakine dan Stice (1997) yang membuktikan bahwa hasil penelitian 

membuktikan adanya earning growth tidak berhubungan pada return saat 

pengumuman share split. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan 

penelitian-penelitian seperti Asquith (1989), Kalay dan Kronlund (2012). 

 Penelitian sebelumnya seperti Kalay dan Kronlund (2012) yang 

memberikan penjelasan akan adanya earning growth (pertumbuhan laba) yang 

terdapat pada perusahaan yang memberikan hasil signifikan selama 3 tahun fiskal 

sesudah terjadinya share split. Adanya perbedaan earning perusahaan dapat 
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disebabkan oleh adanya return yang berbeda pada perusahaan sebelum dan 

sesudah share split yang telah dibuktikan oleh Asquith et.al (1989)  yang meneliti 

indikasi adanya perbedaan earnings yang signifikan pada perusahaan setelah 

melakukan pemecahan saham. Penelitian Asquith et.al (1989) juga ingin 

membuktikan penelitian sebelumnya yaitu penelitian Grinblatt et.al (1984)  yang 

menyatakan adanya informasi split yang menghasilkan adanya abnormal return 

dapat digunakan sebagai penilaian untuk memperbaiki kinerja masa depan yang 

membuktikan adanya hubungan antara earning growth dan abnormal return 

sehingga menghasilkan  asumsi yang mendasari penelitian akan adanya hubungan 

faktor fundamental yaitu pertumbuhan laba sebagai sumber informasi selain 

ukuran perusahaan, arus kas operasi dan share split yang digunakan investor. 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang dapat digunakan 

sebagai sumber informasi dalam penelitian selanjutnya. Peneliti ingin meneliti 

adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen secara 

simultan maupun parsial. Penelitian ini menggunakan model yang  sama  dengan 

penelitian sebelumnya yaitu penelitian Ali Serhan (2005) yang menggunakan 

CAR sebagai proksi perubahan harga saham, namun peneliti memberikan 

perbedaan dalam variabel, objek dan periode dalam penelitian ini dengan  judul 

dalam penelitian ini adalah “Analisis Pengaruh Pemecahan Saham, Ukuran 

Perusahaan,  Arus Kas Operasi Perusahaan, Split Factor dan Earning 

Growth terhadap Perubahan Harga Saham pada Perusahaan  Go-Public 2006 

-2012”.  
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1.2 Permasalahan Penelitian 

I.2.1 Identifikasi masalah 

 Pengumuman merupakan salah satu sumber informasi penting yang 

digunakan perusahaan dalam menyampaikan kebijakan yang diambil oleh 

perusahaan yang sering digunakan oleh pihak lain (investor dan pemegang saham) 

sebagai bahan pertimbangan. Adanya reaksi yang berbeda dari pasar 

menyebabkan pentingnya penelitian akan informasi, reaksi akan  tersebut 

tercermin dari harga saham serta perubahan harga saham tersebut. 

 Perubahan harga saham disebabkan oleh adanya pengumuman 

membuktikan bahwa adanya kandungan informasi dalam pengumuman tersebut, 

kandungan informasi dan reaksi merupakan suatu dasar pasar efisien. Oleh sebab 

itu, kandungan informasi dan reaksi dalam pasar tersebut perlu diuji dalam  

hipotesis pasar efisien. 

 Selain kandungan informasi yang terdapat share split ,penelitian ini juga 

ingin menguji faktor fundamental yang menyebabkan perubahan harga. Dasar dari 

teori yang mendasari penelitian ini adalah  signaling theory (teori sinyal). 

Pengujian yang dilakukan adalah untuk menguji apakah terdapat hubungan antar 

variabel yang dikatakan sebagai faktor fundamental perusahaan dan apakah ada 

pengaruh fundamental perusahaan tersebut dengan reaksi para investor yang akan 

mempengaruhi harga saham sehingga akan menghasilkan abnormal return.  
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I.2.2 Pembatasan Masalah 

 Penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah yang ditujukan agar 

penelitian memberikan hasil yang relevan, maka peneliti menentukan batas 

masalah yang akan dibahas, antara lain: 

1. Dalam penelitian ini hanya akan fokus pada perusahaan yang 

melakukan share split tanpa diikuti dengan kebijakan lainnya seperti 

dividen saham, right issue, dan pengumuman lainnya di tahun yang 

sama sehingga penelitian ini murni hanya peristiwa share split yang 

terjadi pada tahun tersebut. Penelitian ini hanya berfokus pada adanya 

pengaruh informasi yang terdapat dalam suatu pengumuman sehingga 

periode yang digunakan adalah t hari sebelum dan t hari sesudah 

pengumuman. 

2. Data hanya diambil 15 hari sebelum dan 15 hari sesudah pengumuman 

share split. Dalam penelitian ini dalam menghitung abnormal return 

dengan menggunakan Mean Adjusted Model. Mean adjusted model 

digunakan karena return saham bervariasi secara random di sekitar 

nilai sebenarnya. Mean adjusted model menggunakan rata-rata return 

harian aktual untuk memperoleh return tak normal (Tandelilin, 2010) . 

Oleh sebab itu, lamanya periode estimasi yang umum digunakan 

adalah berkisar antara 100 hari sampai dengan 250 hari atau selama 

setahun untuk hari-hari perdagangan dikurangin dengan lamanya 

periode jendela untuk data harian dan berkisar dari 24 sampai dengan 

60 bulan untuk data bulanan (Hartono,2010) 
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3. Laporan keuangan dalam penilaian arus kas dan laba perusahaan 

menggunakan laporan keuangan tahunan. Hal ini didasarkan 

asumsikan investor maupun pengguna laporan keuangan lainnya lebih 

tertarik pada laporan keuangan yang menjelaskan kebijakan yang 

mungkin akan berimplikasi pada laba perusahaan di masa depan 

(Brigham dan Ehrhardt, 2005) 

I.2.3 Perumusan Masalah 

1. Apakah terdapat perbedaan perubahan harga saham  yang signifikan 

pada periode sebelum dan  sesudah pengumuman share split? 

2. Apakah terdapat pengaruh secara parsial ukuran perusahaan terhadap 

perubahan harga saham pada perusahaan go-public di Bursa Efek 

Indonesia pada periode 2006-2012? 

3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial arus kas operasi terhadap 

perubahan harga saham pada perusahaan go-public  di Bursa Efek 

Indonesia pada periode 2006-2012? 

4. Apakah terdapat pengaruh secara parsial  split factor terhadap 

perubahan harga saham pada perusahaan go-public di Bursa Efek 

Indonesia pada periode 2006-2012? 

5. Apakah terdapat pengaruh secara parsial pertumbuhan laba (Earning 

Growth)  terhadap perubahan harga saham pada perusahaan go-public 

di Bursa Efek Indonesia pada periode 2006-2012? 

6. Apakah ukuran perusahaan, arus kas operasi, split factor dan 

pertumbuhan laba (Earning Growth) berhubungan secara simultan 
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terhadap perubahan harga saham pada perusahaan go-public di Bursa 

Efek Indonesia pada periode 2006-2012? 

I.3 Tujuan Penelitian 

 Beberapa tujuan penelitian ini adalah sebaga berikut: 

1. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perubahan reaksi pasar terhadap 

pengumuman dan meneliti pasar modal di Indonesia dengan 

menggunakan hipotesis pasar efisien. 

2. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tetang ukuran 

perusaaan, pertumbuhan laba, split factor dan arus kas masing-masing 

berpengaruh secara parsial terhadap perubahan harga saham pada 

perusahaan Go-Public pada tahun 2006 - 2012. 

3. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang suatu 

hubungan antar variabel penelitian yaitu ukuran perusahaan, arus kas 

operasi, split factor  dan  Earning Growth yang dapat berpengaruh 

secara simultan terhadap perubahan harga saham yang diproksikan 

dengan Abnormal Return pada perusahaan Go-Public di Bursa Efek 

Indonesia 2006-2012. 

I.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi pelaku pasar, penelitian ini diarapkan dapat memberi informasi 

dalam pengambilan keputusan investasi dalam mempertimbangkan 

informasi-informasi yang terkandung dalam pengumuman share split, 

arus kas operasi perusahaan, ukuran perusahaan dan pertumbuhan laba 

(earning growth) terhadap perubahan harga saham.  

Analisis Pengaruh..., ELFA OKTAVIA T.SIAHAAN, Ak.-IBS, 2013



28 
 

2. Bagi para akademisi, penelitian ini dapat memberikan informasi 

berupa hasil penelitian (signifikansi dalam antar variabel dalam 

penelitian) dan dapat dijadikan sebagai perbandingan dengan 

penelitian sebelumnya sehingga dapat digunakan sebagai referensi 

penelitian selanjutnya.   

I.5 Sistematika Penelitian 

  Sistematika pembahasan karya tulis ini terdiri dari 5 (lima) bab yang 

masing-masing berisi mengenai: 

  Bab I PENDAHULUAN 

  Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, masalah penelitian yang 

terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian. 

  Bab II LANDASAN TEORI 

  Pada bagian in berisi pemaparan teori-teori yang berkaitan dengan topik 

penelitian, penjelasan atas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini,penjelasan tersebut akan memaparkan defenisi serta alasan peneliti dalam 

memilih variabel-variabel  tersebut, penelitian terdahulu, rerangka penelitian. 

  Bab III METODE PENELITIAN 

  Bagian ini memaparkan objek penelitian, waktu dan tempat penelitian, 

teknik pengumpulan data, serta pengolahan data. 

  Bab IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

  Bagian ini akan memberikan penjelasan mengenai sampel penelitian, 

hasil analisis data, dan implikasi managerial. 
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  Bab V KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian 

dengan adanya kesimpulan, dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Teori Signaling 

  Dalam penelitian ini teori yang mendasari adalah signaling theory (teori 

sinyal).  Menurut Scott (2012) bahwa sebuah argumen yang sederhana dapat 

dibuat dengan menunjukkan bahwa seorang manajer akan merilis semua 

informasi perusahaan yang baik dan informasi yang buruk. Hal ini dikenal sebagai 

prinsip keterbukaan. Jika investor rasional mengetahui bahwa manajer memiliki 

informasi, tetapi investor tidak memiliki informasi, manager akan menganggap 

bahwa  hal itu menguntungkan. Dengan kata lain, jika investor tidak mengamati 

manajer mengungkapkan informasi, mereka akan mengasumsikan hal terburuk 

dan  asumsi terhadap penawaran nilai pasar yang rendah pada harga saham  

perusahaan telah sesuai. 

 Informasi yang dapat dipercaya sangat dibutuhkan investor. Namun, 

pengungkapan sukarela merupakan rincian yang berkualitas tinggi dan 

kemampuan teknologi sebagai sarana pengungkapan  informasi sebagai  hak milik 

yang berharga, dengan kata lain,  bahkan jika manajer melakukan pengungkapan 

secara rinci, manager  mungkin tidak dipercaya oleh  penempatan atas pendapat 

skeptis pasar. Pertanyaan tentang bagaimana bisa manajer dipercaya 

mengungkapkan kondisi perusahaan. Perbedaan kualitas yang mendasari 

informasi  tersebut dan menjadi pandangan manager untuk mengungkapkan 
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informasi tanpa menimbulkan biaya yang berlebihan. Berbagai jenis informasi 

perusahaan telah banyak ditentukan melalui model sinyal (Scott, 2012). 

 Sebuah pernyataan dalam Scott  (2012 : 475) “A signal is an action taken 

by a high-type manager that would not be rational if that manager was low-

type”(Sebuah sinyal adalah tindakan yang diambil manager dengan tipe yang 

tinggi, tidak akan menjadi  keputusan yang  rasional jika ia adalah manager 

dengan kualitas/ tipe yang rendah). Menurut Scott (2012) keadaan tersebut yang 

menjadikan sinyal memiliki kredibilitas, informasi dalam sinyal tersebut adalah 

bentuk yang irrasional/ tidak rasional  yang dipilih manager tipe rendah/tingkat 

rendah untuk mengikuti manager tingkat tipe tinggi/tingkat yang tinggi dan pasar 

mengetahui hal tersebut. Sejumlah sinyal  yang relevan dengan akuntansi dapat 

diterapkan dan manajer harus memiliki pilihan. Untuk saat ini, investigasi pada 

insentif berbasis pasar dalam merilis informasi telah berpusat pada manajer  

(Scott, 2012). 

 Pengujian terhadap  teori signal dalam share split  yang telah dilakukan 

pada umumnya berpengaruh terhadap return saham. Pengumuman share split 

dianggap sebagai sinyal positif karena manager perusahaan menyampaikan 

prospek perusahaan terhadap publik yang belum mengetahuinya. Dengan 

demikian, share split dapat memberikan sinyal yang baik dari emiten kepada 

investor, apabila terdapat adanya abnormal return yang positif, disekitar hari 

sebelum pengumuman (ex-date) merupakan suatu reaksi dalam  

menginterpretasikan bahwa pengumuman share split merupakan sinyal yang 

positif terhadap aliran kas masa depan perusahaan (Grinblatt et.al, 1984).  
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 Adanya asimetri informasi dalam reaksi pasar disebabkan karena pihak 

managemen memiliki informasi yang lebih mengenai prospek perusahaan 

dibandingkan investor. Apabila rencana share split tersebut bersamaan  waktunya 

dengan penurunan kinerja keuangan emiten maka sahamnya tidak naik, sinyal 

tersebut tidak terbukti ( Fatmawati dan Marwan, 1999). 

2.1.2 Pasar Modal  

 Pasar modal dalam arti sempit adalah suatu lembaga  yang terorganisasi 

tempat  efek-efek diperdagangkan yang dapat disebut Bursa Efek. Bursa Efek  

atau share exchange adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan 

penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun melalui 

wakil-wakilnya. Fungsi Bursa Efek ini antara lain adalah menjaga kontinuitas 

pasar dan menciptakan harga efek yang wajar melalui mekanisme permintaan dan 

penawaran. Defenisi lainnya pasar modal menurut Kamus Pasar Uang dan Modal 

adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan 

dan memerlukan dana jangka panjang atau suatu jangka satu tahun ke atas 

(Siamat, 2005) 

 Pengertian pasar modal menurut Tandelilin (2010), pasar modal adalah 

pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang 

membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas.   

2.1.3 Teori Efisiensi Pasar Modal 

 Pengaruh dari share split juga dipengaruhi oleh jenis pasar modal saham 

diperdagangkan. Ketepatan resposns pasar terkait dengan apakah pasar bereaksi 

dengan benar dan hal tersebut diindikasikan dengan arah resposns pasar yang 
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bersifat positif atau negatif (Tandelilin, 2010). Menurut Fama (1997) dalam Jones 

(2007) secara sederhana pengertian resmi efisiensi pasar yaitu berkaitan dengan 

sejauh mana harga dengan cepat merefleksikan informasi secara keseluruhan. 

Fama(1997) dalam Jones (2007) menjelaskan tentang tiga hipotesis pasar efisien. 

Tiga hipotesis pasar efisien tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Pasar Efisien Bentuk Lemah (weakform) 

 Pasar efisien bentuk lemah adalah suatu pasar modal dimana harga 

saham sekarang merefleksikan semua informasi historis(seperti harga dan volume 

perdagangan dimasa lalu).Lebih lanjut informasi di masa lalu dihubungkan 

dengan harga saham untuk membantu menentukan harga saham sekarang . Oleh 

sebab itu, pasar modal efisien bentuk lemah, harga saham mengikuti 

kecenderungan informasi masa lalu saham tersebut. 

b. Pasar Efisien Setengah Kuat (semistrong form) 

 Pasar efisien bentuk setengah kuat adalah pasar dimana harga saham 

menggambarkan semua informasi yang dipublikasikan seperti earnings, dividen, 

penerbitan saham baru sampai kepada keuangan masyarakat. Tujuannya adalah 

untuk meminimalkan ketidaktahuan mengenai kinerja perusahaan yang 

dimaksudkan untuk menjelaskan dan menggambarkan kewajaran nilai efek yang 

diterbitkan oleh perusahaan. Jadi, dapat disimpulkan dalam pasar efisien bentuk 

setengah kuat ini investor tidak dapat berharap memperoleh abnormal return, 

kecuali investor memperoleh inside information dari pihak intern perusahaan 

emiten. Inside information adalah informasi yang hanya diketahui oleh orang 

dalam dan bersifat rahasia karena alasan strategi. 
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c. Pasar Efisien Bentuk  Kuat (Strong Form) 

 Pasar modal yang efisien dalam bentuk kuat merupakan tingkat efisiensi 

pasar yang tertinggi. Konsep pasar efisien bentuk kuat mengandung arti bahwa 

semua informasi direfleksikan dalam harga saham baik informasi yang 

dipublikasikan maupun informasi yang tidak dipublikasikan (inside information), 

sehingga dalam pasar bentuk ini tidak akan ada seorang investor yang dapat 

memeperoleh abnormal return. 

2.1.4 Instrumen Pasar Modal 

2.1.4.1 Saham  

 Saham adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada 

suatu perseroan terbatas. Dalam transaksi jual beli di Bursa Efek, saham atau 

sering  pula disebut shares, merupakan instrument yang paling dominan 

diperdagangkan. Saham tersebut dapat pula diterbitkan dengan cara atas nama 

atau atas unjuk (Siamat, 2005) 

2.1.4.2  Jenis-Jenis Saham 

  Menurut Hartono (2010),  jenis saham yang dikenal ada 2 (tiga) macam 

yaitu saham bias, saham preferen, dan saham treasuri. Berikut ini adalah 

penjelasan dari jenis-jenis saham tersebut: 

1. Saham Biasa (Common Share)  

 Jika perusahaan hanya mengeluarkan satu kelas saham saja, saham ini 

biasanya dalam bentuk saham biasa (common share). Pemegang saham adalah 

pemilik dari perusahaan yang mewakilkan kepada managemen untuk menjalankan 

operasi perusahaan. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasa 
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mempunyai beberapa hak. Beberapa hak pemegang saham biasa tersebut adalah 

(Hartono, 2010) : 

a. Hak Kontrol  

  Pemegang saham biasa mempunyai hak untuk memilih dewan direksi. 

Ini berarti bahwa pemegang saham mempunyai hak untuk mengontrol 

siapa yang akan memimpin perusahaannya. Pemegang saham dapat 

melakukan hak kontrolnya dalam bentuk memveto dalam pemilihan 

direksi di rapat tahunan pemegang saham atau memveto pada tindakan-

tindakan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham. 

b. Hak Menerima Pemberian Keuntungan  

  Hak pemegang saham biasa untuk mendapatkan bagian dari keuntungan 

perusahaan. Tidak semua laba dibagikan, sebagian laba akan ditanamkan 

kembali dalam perusahan. Laba yang tidak ditahan (retained earnings) 

merupakan  sumber dana intern perusahaan. Laba yang tidak ditahan 

dibagikan dalam bentuk dividen. Keputusan perusahaan membayar 

dividen atau tidak tercermin dalam kebijaksanaan dividennya (dividen  

policy). Jika perusahaan memutuskan untuk membagi keuntungan dalam 

bentuk dividen, semua pemegang saham biasa mendapatkan haknya yang 

sama. Pembagian dividen dalam bentuk saham biasa dapat dilakukan jika 

perusahaan sudah membayarkan dividen untuk saham preferen.  

c. Hak Preemptif 

  Hak untuk mendapatkan persentasi kepemilikan yang sama jika 

perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham untuk tujuan 
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melindungi kontrol dan pemegang saham lama dan melindungi harga 

saham lama dari kemerosotan  nilai. 

2. Saham Preferen 

 Saham Preferen adalah saham yang berbentuk gabungan antara obligasi 

dan saham biasa. Seperti obligasi yang membayarkan bunga pinjaman, saham 

preferen juga memberikan hasil deviden yang tetap. Seperti saham biasa dalam 

hal mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo. 

Selain itu dalam hal likuidasi klaim pemegang saham preferen dibawah klaim 

pemegang obligasi. 

2.1.4.3 Nilai Saham  

 Menurut Hartono (2010) beberapa nilai yang berhubungan dengan saham 

adalah nilai buku (book value), nilai pasar (market value) dan nilai intrinsik 

(intrinsic value). Berikut ini adalah pengertian dari nilai-nilai tersebut: 

1. Nilai Buku (Book Value)  

Nilai buku perlembar saham adalah aktiva bersih (net asset) yang 

dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham. Karena 

aktiva bersih adalah sama dengan total ekuitas pemegang saham biasa, maka nilai 

buku per lembar saham adalah total ekuitas dibagi dengan jumlah saham beredar. 

2. Nilai Pasar (Market Value) 

 Nilai pasar (market value) adalah harga dari saham di pasar bursa pada 

saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar. Nilai pasar berbeda dengan nilai 

buku. Jika nilai buku merupakan nilai yang tercatat pada saat dijual oleh 

perusahaan, maka nilai pasar adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa pada 
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saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar. Nilai pasar ini ditentukan oleh 

permintaan dan penawaran saham bersangkutan di pasar bursa. Faktor yang dapat 

mempengaruhi pergerakan harga saham, saat diperoleh laba adalah proyeksi laba 

per saham, tingkat resiko dari proyeksi laba, proporsi laba per saham , saat 

diperoleh laba, tingkat resiko dari proyeksi laba, proporsi utang perusahaan 

terhadap ekuitas, serta kebijakan dividen. Faktor lainnya yang dapat 

mempengaruhi pergerakan harga saham adalah kendala eksternal, seperti kegiatan 

perekonomian pada umumnya, pajak dan keadaan bursa saham. Investor harus 

menyadari bahwa di samping akan memperoleh keuntungan tidak menutup 

kemungkinan mereka akan memperoleh kerugian.  Keuntungan atau kerugian 

tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan investor menganalisis keadaan harga 

saham. Penilaian harga saham yang dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk 

diantaranya kondisi dari perusahaan, kendala-kendala eksternal, kekuatan 

penawaran dan permintaan saham di pasar, serta kemampuan investor dalam 

menganalisis investasi saham (Weston dan Bringham,2005). 

3. Nilai Intrinsik (Intrinsik Value) 

 Nilai intrinsik disebut juga nilai fundamental (fundamental value) yang 

artinya nilai seharusnya dari suatu saham. Nilai Intrinsik (NI) menunjukkan 

present value arus kas yang di harapkan dari saham tersebut  (Husnan, 2005). 

Pedoman yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Apabila nilai intrinsik > harga pasar saat ini, maka saham ini dinilai 

undervalue (harganya terlalu rendah), dan karenanya saham tersebut 

cenderung dibeli atau ditahan jika saham tersebut telah dimiliki.  
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2. Apabila nilai intrinsik < harga pasar saat ini, maka saham tersebut dinilai 

overvalue (harganya terlalu mahal), sehingga saham tersebut cenderung 

dijual atau tidak dibeli. 

3. Apabila nilai intrinsik = harga pasar saat ini, maka harga saham tersebut 

dinilai wajar dan berada dalam kondisi keseimbangan. Berdasarkan 

pedoman tersebut investor dapat mengetahui kapan mereka harus 

menjual atau membeli suatu saham agar dapat memperoleh keuntungan 

dalam berinvestasi pada saham mereka. 

2.1.5 Metode Penilaian Harga Saham 

Pendekatan untuk menilai harga saham antara lain melalui pendekatan 

analisis fundamental dan analisis teknikal. Menurut  Husnan (2005) adalah 

sebagai berikut: 

1. Analisis Fundamental 

Analisis fundamental merupakan analisis yang mencoba memperkirakan 

harga saham dimasa yang akan datang dengan mengestimasi nilai faktor-faktor 

fundamental yang mempengaruhi harga saham dimasa yang akan datang dan 

menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut sehingga diperoleh taksiran 

harga saham. Metode ini sering disebut sebagai share price forecasting model 

(model peramalan harga saham). Dalam membuat model peramalan harga saham 

tersebut, langkah yang penting adalah mengidentifikasi faktor-faktor fundamental 

(seperti penjualan, pertumbuhan penjualan, kebijakan deviden, dan sebagainya) 

yang diperkirakan akan mempengaruhi harga saham. Fase analisis fundamental 
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umumnya dilakukan secara bertahap dimulai dengan analisis ekonomi makro 

yang diikuti dengan analisis industri dan akhirnya analisis perusahaan emiten. 

Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Analisis ekonomi makro 

Penggunaaan pendekatan analisis makro didasarkan atas pemikiran 

bahwa kondisi perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor 

internal perusahaan, tetapi faktor-faktor eksternal (yaitu kondisi 

ekonomi/pasar dan industri) juga ikut mempengaruhi kondisi 

perusahaan, seperti tingkat inflasi, kurs valuta asing, peredaran uang, 

sistem ekonomi dan lainnya. 

b. Analisis industri  

Analisis industri dilakukan dengan melihat siklus hidup industri 

perusahaan saham tersebut, untuk melihat apakah industri dari 

perusahaan merupakan industri yang masih akan berkembang cepat 

atau sudah menurun. 

c. Analisis perusahaan 

Dalam analisis ini, investor menganalisis profitabilitas (laba) 

perusahaan karena peningkatan laba dapat meningkatkan pembayaran 

deviden. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi laba yang 

dihasilkan perusahaan, maka semakin tinggi pula deviden yang 

diterima investor. 
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2. Analisis Teknikal 

Analisis teknikal merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham 

(kondisi pasar) dengan mengamati perubahan harga saham tersebut dari waktu ke 

waktu. Pemikiran yang mendasari analisis tersebut adalah bahwa harga saham 

mencerminkan informasi yang relevan, bahwa informasi tersebut ditunjukkan oleh 

perubahan harga diwaktu yang lalu  dan karenanya perubahan harga saham akan 

mempunyai pola tertentu dan pola tersebut akan berulang. Analisis teknikal pada 

dasarnya merupakan upaya untuk menentukan kapan akan membeli (masuk ke 

pasar) atau menjual saham (keluar dari pasar) dengan memanfaatkan indikator-

indikator teknis ataupun menggunakan analisis grafis. 

2.1.6  Return Saham 

 Menurut Hartono (2010) defenisi return adalah hasil yang diperoleh dari 

investasi. Return dapat juga berupa return realisasian yang sudah terjadi atau 

return ekspektasian yang belum terjadi atau retun ekspektasi yang belum terjadi 

tetapi yang diharapkan akan terjadi pada masa mendatang. Return juga merupakan 

salah satu faktor yang memotivasi investor untuk berinvestasi dan juga merupakan 

imbalan atas keberanian investor menanggung resiko atas investasi yang 

dilakukannya (Tandelilin, 2010). 

2.1.6.1 Jenis-Jenis Return 

 Return terbagi atas beberapa jenis menurut Jones (2007), yaitu: 

a. Cummulative abnormal return  

Cummulative abnormal return adalah jumlah rata-rata abnormal return 

dalam satu periode estimasi. Dalam Hartono (2010) dijelakan tentang banyaknya 
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penelitian yang berusaha untuk menemukan faktor-faktor spesifik perusahaan 

yang dapat mejelaskan terjadinya abnormal return tersebut. Oleh sebab itu teknik 

regresi banyak digunakan. Cummulative abnormal return (akumulasi return 

abnormal/tak normal) sebagai dependen variabel dan faktor-faktor spesifik 

perusahaan digunakan sebagai independen variabel sebagai berikut: 

ARTNi,tn=f(faktor-faktor spesifik perusahaan) 

b. Abnormal return 

Abnormal return dapat disebut juga return tak normal (Hartono, 

2010). Abnormal return adalah tingkat pengembalian yang berada di luar 

ekspektasi dan didasarkan pada tingkat resikonya (Jones, 2007). 

c. Return realisasi 

Return realisasi (realized return) menurut Hartono (2010) 

merupakan return yang telah terjadi. Return realisasi dihitung berdasarkan data 

historis. Return realisasi penting karena digunakan seagai salah satu pengukur 

kinerja dari perusahaan. Return realisasi atau return historis ini juga berguna 

sebagai dasar penentuan return ekspektasian (expected return) dan resiko dimasa 

datang. 

d. Return Ekspektasi 

Return ekspektasi (expected return) menurut  Hartono (2010) 

merupakan return yang di harapkan akan diperoleh investor di masa mendatang. 

Berbeda dengan return realisasi yang sifatnya sudah terjadi, return ekspektasi 

sifatnya belum terjadi. 

Analisis Pengaruh..., ELFA OKTAVIA T.SIAHAAN, Ak.-IBS, 2013



43 
 

2.1.6.2   Event Study  

Studi peristiwa (event study) merupakan studi yang mempelajari reaksi 

pasar terhadap suatu peristiwa (event) yang informasinya dipublikasikan sebagai 

suatu pengumuman. Dalam pemecahan saham reaksi pasar ditunjukkan dengan 

adanya perubahan harga dan sekuritas bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur 

dengan menggunakan return sebagai nilai perubahan harga atau dengan 

menggunakan abnormal return. Jika digunakan abnormal return maka dapat 

dikatakan bahwa suatu pengumuman yang mempunyai kandungan informasi akan 

memberi abnormal return kepada pasar. Sebaliknya yang tidak mengandung 

informasi tidak memberikan abnormal return kapada pasar.  

Kandungan informasi yang ada kemudian diuji yang dimaksudkan untuk 

melihat reaksi suatu pengumuman. Jika pengumuaman mengandung informasi 

maka diharapkan pasar akan bereaksi oleh pengumuman yang diterima. Pengujian 

kandungan informasi hanya menguji reaksi dari pasar, tetapi tidak menguji 

seberapa cepat pasar bereaksi. Beberapa pendapat menyatakan jika pengujian 

melibatkan kecepatan reaksi dari pasar untuk menyerap informasi yang 

diumumkan maka pengujian ini merupakan pengujian efisiensi pasar secara 

informasi bentuk setengah kuat.  (Jogiyanto, 2010) 

2.1.6.3  Jenis Event Study  

Dalam Tandelilin (2010) terdapat tiga jenis studi peristiwa (event study) : 

a. Study Peristiwa Konvensional 

Studi  peristiwa konvensional mempelajari respon pasar terhadap 

peristiwa-peristiwa yang sering kali terjadi dan diumumkan secara 

Analisis Pengaruh..., ELFA OKTAVIA T.SIAHAAN, Ak.-IBS, 2013



44 
 

terbuka oleh emiten di pasar modal. Beberapa contoh studi peristiwa 

konvensional antara lain : pengumuman laba, penawaran hak atas 

saham (right issue), pembayaran dividen, pemecahan saham (share 

split), merger dan akuisisi, pengumuman pembelanjaan kapital, dan 

bentuk sejenis lainnya. 

b. Studi peristiwa Kluster 

Studi peristiwa kluster atau kelompok mempelajari respons pasar 

terhadap peristiwa yang diumumkan secara terbuka yang terjadi pada 

waktu yang sama dan berdampak pada sekelompok perusahaan 

(kluster perusahaan) tertentu. Contoh peristiwa kluster ialah 

pengumuman pemerintah yang membuat regulasi pada industri 

tertentu sehingga diperkirakan berdampak pada aliran kas 

perusahaan dalam industri yang bersangkutan.  

c. Studi Peristiwa Tak Terduga 

Studi peristiwa tak terduga (unanticipated event) merupakan varian 

dari studi peristiwa kluster. Studi ini mempelajari respon pasar 

terhadap suatu peristiwa ang tidak terduga (unanticipated event). 

Studi peristiwa tak terduga juga relevan untuk menguji hipotesis 

efisien secara informasidan efisien secara keputusan. 

d. Studi Peristiwa Berurutan  

Studi Peristiwa berurutan merupakan varian dari studi peristiwa 

kluster. Studi ini mempelajari respons pasar terhadap serangkaian 
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peristiwa-peristiwa yang terjadi secara berurutan dalam situasi 

ketidakpastian yang tinggi.  

2.1.7 Earning Growth (Pertumbuhan laba) 

 Pertumbuhan laba merupakan hasil dari sejumlah faktor, termasuk 

inflasi, jumlah pendapatan perusahaan mempertahankan, reinvest dan tingkat 

pengembalian perusahaan menghasilkan pada ekuitas (ROE). Jika laba perusahaan 

yang tidak semua dibayarkan sebagai dividen (yaitu, jika beberapa fraksi laba 

dipertahankan), dolar investasi di balik setiap saham akan naik dari waktu ke 

waktu, yang harus mengarah pada pertumbuhan laba dan dividen (Brigham dan 

Ehrhardt,2005). 

Hubungan antara laba dan harga saham yang rumit, menunjukkan 

korelasi(hubungan) antara pertumbuhan dan pendapatan dan perubahan harga 

saham Elton, Gruber dan Gultekin (1997) dalam Hartono (2010) menemukan 

bahwa investor tidak bisa mendapatkan keuntungan berlebih dengan membeli dan 

menjual saham berdasarkan estimasi consensus dari pertumbuhan pendapatan. 

Investor harus membentuk harapan tentang EPS dan harapan akan masuknya 

harga saham jika pasar efisien. Meskipun harapan ini sering  tidak akurat, mereka 

memainkan peranan penting dalam mempengaruhi harga saham (Jones, 2007).  

Sehingga dapat disimpulkan harga saham tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat 

dan pertumbuhan pendapatan (earning growth),  tetapi juga oleh ekspektasi pasar 

terhadap  pendapatan. Investor harus peduli dengan kedua forecast untuk 

pendapatan dan perbedaan antara laba aktual dan laba ekspektasi. Oleh sebab itu, 

analisa fundamental produktif harus mencakup lebih dari forcast (peramalan) 
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yang cukup sulit, namun juga harus melibatkan peran ekspektasi pasar tentang 

pendapatan. 

 Menurut Ball et. al (1988), penelitian terdahulu dalam perubahan 

earnings/ hubungan return saham (dalam Ball dan Brown, 1968) 

mengintepretasikan perubahan earnings sebagai refleksi perubahan di dalam 

faktor-faktor ekonomi, pada umumnya dideskripsikan sebagai earnings ‘news’, 

‘suprises’ atau ‘innovations’ (pendapatan ‘pemberitaan’, ‘kejutan atau ‘inovasi). 

Pertumbuhan laba merupakan selisih laba bersih  tahun ini dengan laba bersih  

tahun sebelumnya, dihitung dengan  cara mengurangkan laba periode saat ini 

dengan laba periode sebelumnya dibagi dengan laba periode sebelumnya 

2.1.8 Ukuran Perusahaan 

 Menurut Hartono (2010) dengan argumentasi bahwa resiko dapat 

ditentukan dengan karakteristik pasar dari sekuritas dan nilai-nilai fundamental 

perusahaan. Variabel ukuran  asser (asset size) diukur dengan logaritma dari total 

aktiva perusahaan. Ukuran aset dipakai sebagai wakil pengukur (proxy) besarnya 

perusahaan. Perusahaan yang besar dianggap mempunyai resiko yang kecil 

dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. 

 Menurut Sharpe (2006 ) dalam pengamatan yang mengevaluasi apakah 

semua saham yang diamati memberikan imbal hasil (return) yang berbeda 

dibandingan saham yang relatif diabaikan oleh analis, membuktikan semua saham 

di S&P 500 untuk periode 1970-1979 saham yang diamati oleh banyak analis 

memiliki imbal hasil rata-rata terendah. Namun saham yang paling sedikit diamati 

oleh analis memiliki imbal hasil rata-rata terendah. Saham yang paling sedikit 
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diamati oleh analis memiliki imbal hasil rata-rata tertinggi. Hal tersebut 

memberikan kemungkinan akan adanya size effect (dampak ukuran), karena imbal 

hasil rata-rata untuk perusahaan kecil telah diketahui.  Dalam Sharpe (2006) 

alasan kemungkinan ini adalah jumlah analis yang mengamati saham biasanya  

berhubungan dengan besarnya perusahaan yang mendasarinya. 

2.1.9 Pemecahan Saham (Share split) 

 Beberapa pengertian pemecahan saham diantaranya : menurut Hartono 

(2010) Pemecahan saham adalah memecah selembar saham menjadi n lembar 

saham. Harga per lembar saham baru setelah share split adalah sebesar 1/n harga 

sebelumnya. Pernyataan tersebut sejalan dengan  penelitian Kurniawati (2003) 

share split merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh manager-manager 

perusahaan dengan melakukan perubahan terhadap jumlah saham beredar dan 

nilai nominal per lembar saham sesuai dengan split factor. Split factor merupakan 

perbandingan jumlah saham beredar  sebelum dan sesudah dilakukannnya split.  

 Menurut defenisi share split adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh 

perusahaan  untuk menaikkan jumlah saham yang beredar tanpa merubah 

kepemilikan modal (Ross. et.al, 2012) . Aktivitas itu biasanya dilakukan pada saat 

harga dinilai terlalu tinggi sehingga mengurangi kemampuan investor untuk 

membelinya. 

2.1.9.1 Jenis-Jenis Share Split  

 Pada dasarnya ada dua jenis pemecahan saham yang dapat dilakukan 

(Ewijaya dan Nur Indriantoro, 1999): 

1) Pemecahan turun (split down atau reverse split) 
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Pemecahan turun adalah peningkatan nilai nominal per lembar saham dan 

mengurangi jumlah saham yang beredar. Misalnya pemecahan dengan faktor 

pemecahan 1:2, 1:3, dan 1:4. 

2) Pemecahan naik (split up atau forward split)  

Pemecahan naik adalah penurunan nilai nominal per lembar saham yang 

mengakibatkan bertambahnya jumlah saham yang beredar. Misalnya pemecahan 

saham dengan faktor pemecahan yang telah ditentukan sebelumnya 2:1, 3:1, dan 

4:1 (2:1, angka 2 merupakan jumlah saham yang beredar dan angka 1 adalah nilai 

nominal saham). Jadi splitdown merupakan kebalikan dari splitup. 

2.1.10 Arus Kas Operasi 

 Salah satu bentuk dalam laporan keuangan yang diatur dalam PSAK 

No.2 tahun 2012 adalah laporan arus kas. Laporan arus kas memiliki 3 komponen 

yaitu arus kas operasi, arus kas inveatasi dan arus kas pendanaan. Dalam pasar 

modal, analis memiliki dua jenis analisis yang dapat digunakan yaitu analisis 

teknikal dan analisis fundamental (Hartono, 2010).  Sharpe (2006) menjelaskan 

analisis laporan keuangan dapat membantu analis memahami situasi terkini 

perusahaan, kemana arah perusahaan, faktor-faktor yang mempengaruhinya serta 

bagaimana faktor tersebut mempengaruhinya. Dalam perspektif investasi, analisis 

laporan keuangan perusahaan tersebut bukan merupakan hasil akhir. Namun, 

analisis tersebut merupakan alat untuk mengidentifikasi aspek keuangan 

perusahaan yang memiliki relevansi langsung guna memahami nilai intrinsik dari 

resiko sekuritas perusahaan. Aliran kas dari kegiatan operasi diperoleh dengan 

menambahkan aliran kas masuk operasi ke laba bersih dan mengurangkan aliran 
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kas keluar dari hasil penambahan itu  (Sharpe, 2006). Dalam penelitian Diana dan 

Kusuma (2004) arus kas dari operasi memiliki peranan penting untuk menjelaskan 

return perusahaan pada tahun berjalan dan  menunjukkan bahwa pada keduanya 

antara perubahan dan pendapatan serta level memiliki kekuatan tersendiri ketika 

dihubungkan dalam suatu model regresi simultan abnormal return pada 

pendapatan (earnings). 

2.1.11 Penelitian Terdahulu  

 Penelitian-penelitian terdahulu dapat secara ringkas dilihat dalam tabel 

berikut : 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Model 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

Grinblatt 

et.al 

(1984) 

The 

valuation of 

stock split 

and stock 

dividen  

Pengujian 

terhadap excess 

returns/ 

abnormal return 

sebelum dan 

sesudah 

pengumuman 

Stock Dividen 

dan Share split 

Uji Regresi 

dan Uji Beda 

terhadap 

perusahaan 

yang 

melakukan 

stock split/ 

dan stock 

dividen. 

Terdapat hasil yang 

signifikan adanya perbedaan  

abnormal return pada 

periode sebelum  dan setelah  

pengumuman stock dividen 

dan pada  share split terlihat 

perbedaan  signifikan 

abnormal return pada 

periode sebelum dan setelah 

pengumuman.  

Grinblat juga melakukan 

regresi terhadap beberapa 

faktor, uji regresi terhadap 

sampel yang hanya 

melakukan share split 

menghasilkan Split Factor/ 

rasio share split secara 

parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap excess 

return/ abnormal return 

 

Ewijaya 

(1999) 

Pengaruh 

Kandungan 

Informasi 

dan 

Komponen 

Variabel 

Dependen: 

Expected Return 

Variabel 

independen: 

Cross 

sectional 

analysis ,Uji 

Hipotesis 

dan Uji 

Adanya pengaruh yang 

signifikan antara arus kas 

dari aktivitas investasi, size 

dan laba kotor terhadap 

expected return saham. Arus 
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Penelitian Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Model 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

Laporan 

Arus Kas, 

Laba Kotor, 

dan Size 

Perusahaan 

Terhadap 

Expected 

Return  

Saham 

Komponen 

Laporan Arus 

Kas(arus kas, 

arus kas 

pendanaan, arus 

kas investasi), 

Laba kotor, Size.  

Regresi 

Linier 

Berganda 

kas dari aktivitas operasi  dan 

perubahan dari laba per 

saham tidak menunjukkan 

pengaruh yang signifikan 

terhadap expected return 

saham. 

Research Gap : Perbedaan 

pada penelitian ini adalah 

variabel dependen yang 

digunakan.Variabel 

dependen dalam penelitian 

ini adalah expected return. 

Persamaan model regresi 

yang digunakan seperti 

pada penelitian ini adalah 

variabel  arus kas 

operasi(CFO) dan 

size(ukuran perusahaan) 

bertujuan untuk melihat 

apakah terdapat perbedaan 

hasil dan pengaruh dari 

kandungan informasi 

terhadap return 

perusahaan.  

Marwata 

(2001) 

Kinerja 

Keuangan, 

Harga Saham 

dan 

Pemecahan 

Saham 

Variabel 

Dependen: 

Kinerja 

keuangan, harga 

saham, 

peningkatan 

laba 

Variabel 

independen: 

Mean laba 

bersih 

perusahaan, 

Mean laba per 

lembar saham, 

mean PBV(Price 

to book value), 

Mean PER, 

Mean laba  

tahun ketiga dan 

kedua sebelum 

pemecahan 

saham, mean 

laba tahun 

kedua dan 

Cross 

sectional 

analysis ,Uji 

Hipotesis  

dan Uji 

beda(Paired 

T-test) 

perusahaan 

yang 

melakukan 

Share split 

dan yang 

tidak 

melakukan. 

 

Pengujian  

ini memberi hasil perusahaan 

yang melakukan pemecahan 

saham dengan yang tidak 

memiliki kinerja keuangan 

yang diukur dari laba bersih 

maupun laba per lembar 

saham tidak terlalu berbeda. 

Perbedaan perusahaan yang 

melakukan pemecahan 

saham dan tidak, terlihat dari 

PBV dan adanya 

pertumbuhan laba signifikan 

selama tiga tahun sebelum 

pemecahan saham. 

Research Gap : Penelitian 

Marwata menggunakan 

tahun  yang berbeda 

bertujuan untuk melihat 

kinerja keuangan (laba, 

PBV, instrumen lainnya ) 

dan hubungannya dengan 

harga saham. Penelitian ini 

menggunakan uji beda  
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Penelitian Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Model 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

pertama 

sebelum 

pemecahan 

saham  

dalam menilai return 

saham, return  didasarkan 

dari harga 

saham.Penelitian ini juga 

meneliti kandungan 

informasi yang terdapat 

dalam kinerja keuangan 

terhadap return saham. 

Indah 

Kurniawati 

(2003) 

Analisis 

Kandungan 

Informasi 

Share split 

dan 

Likuiditas 

Saham 

Perbedaan : 

Abnormal 

Return,Resiko 

sistematis 

Bid Ask spread, 

dan Volume 

Perdagangan 

sebelum dan 

sesudah Share 

Split 

Pooled Data 

(Cross 

sectional 

analysis dan 

time series) 

Pengujian 

Hipotesis 

dengan 

menggunaka

n Uji Beda 

(Paired t-

test) 

 

Hasil dari penelitian ini 

adalah adanya perbedaan 

yang signifikan namun 

negatif pada abnormal return 

sesudah dan sebelum 

pengumuman Share split 

pada sekitar tanggal 

Pengumuman share split. 

 Research Gap : Uji beda 

pada penelitian ini 

menggunakan 3 variabel  

yaitu abnormal return,bid 

ask spread  dan  likuiditas 

saham. Penelitian ini hanya 

membandingkan reaksi 

pasar yang disebabkan oleh 

adanya pengumuman  

pemecahan saham. 

Ali 

Mofarreh 

Ali Serhan 

(2005) 

Information 

Content and 

Policy 

Implications 

of Stock 

Splits: New 

Evidence 

from the 

Saudi 

Arabian 

Capital 

Market 

Variabel 

Dependen : 

Cummulative 

Abnormal 

Return 

Variabel 

Independen : 

Total asset, 

Institutional 

ownership, 

Market to Book 

Value, Share 

Price.  

 Cross 

section,Uji 

Hipotesis Uji 

beda,Uji 

regresi 

Hasil dari penelitian ini 

adalah mengindikasikan 

adanya 2 dari  4 faktor yang 

berpengaruh di dalam 

penelitian memiliki dampak 

pada CAR di sekitar 

pengumuman Share Split.  

Beberapa variabel yang 

signifikan adalah Ukuran 

perusahaan dan Book to 

Market Ratio. Faktor penentu 

reaksi pasar terhadap 

penurunan share split 

menunjukkan bahwa hanya 

ukuran perusahaan dan buku 

rasio nilai pasar yang 

signifikan. Ukuran 

perusahaan berhubungan 

positif dengan reaksi pasar, 

sedangkan book to market 

ratio berhubungan negatif 

dengan reaksi pasar.Adanya 
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Penelitian Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Model 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

hasil penelitian ini dapat 

digunakan  investors dalam 

menentukan hasil dalam 

proses keputusan investasi 

mereka. Volume 

perdagangan ditemukan 

meningkat secara signifikan 

untuk beberapa perusahaan 

dan penurunan bagi 

perusahaan lain di pasar. 

Jumlah perdagangan juga 

ditemukan meningkat secara 

signifikan untuk beberapa 

perusahaan dan penurunan 

bagi perusahaan lain di pasar. 

Otoritas publik dapat 

menggunakan informasi 

dalam share split dalam 

menentukan kebujakan.  

Research Gap : Objek 

penelitian yang digunakan 

dalam penelitian Ali  

Serhan (2005) adalah 

perusahaan-perushaaan 

yang terdaftar di bursa 

saham Arab Saudi. 

Penelitian Ali  Serhan 

(2005)  menggunakan 

beberapa variabel yang 

berbeda dalam meneliti 

kandugan informasi yang 

mempengaruhi abnormal 

return perusahaan dengan 

penelitian ini. 

Gow Cheng 

Huang 

(2002) 

 Do Share 

Splits Signal 

Future 

Profitability? 

Variabel 

Dependen: 

Split 

Factors,Earning

s Changes, and 

Abnormal 

Earnings  

Variabel 

independen: 

Harga Saham, 

ROE, Split 

Factor,Log 

Market Value, 

Dividen 

Uji 

Hipotesis, 

Regresi 

Berganda 

Penelitian menghasilkan 

informasi share split 

berhubungan sangat kecil 

terhadap profitabilitas masa 

depan. 

Research Gap : Penelitian 

Huang ingin meneliti 

hubungan pemecahan 

saham terhadap 

profitabilitas perusahaan di 

masa depan.. Terdapat 

beberapa persamaan 

penelitian ini dengan 

penelitian Huang. Adanya 
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Penelitian Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Model 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

split factor yang dapat 

dipengaruhi oleh faktor 

fundamental dan adanya 

Perubahan Earning  dan 

kandungan informasi 

seperti fundamental 

perusahaan dapat 

mempengaruhi 

profitabilitas masa depan 

meskipun perngaruhnya 

sangat kecil.   

 

Dwi 

Martani 

et.al 

(2009) 

The effect of 

financial 

ratios, firm 

size, and 

cash flow 

from 

operating 

activities in 

the interim 

report to 

share return 

Variabel 

Dependen: 

Cummulative 

abnormal return 

dan 

Cummulative 

Market Adjusted 

Abnormal 

Return 

Variabel 

independen: 

Profitability 

(NPM,ROE), 

Liquidity 

(Current Ratio), 

Laverage(DER) 

, TATO(Total 

Asset Turnover), 

Size(Total 

Asset), Arus 

Kas(Arus Kas  

Operasi/ Sales) 

 

Pengujian 

hipotesis, Uji 

Regresi 

Berganda 

Penelitian ini menghasilkan 

investor bereaksi terhadap 

adanya pengumuman, 

pengumuman dalam 

penelitian ini adalah laporan 

interim tahun 2002-2006 

perusahaan manufaktrur, 

secara keseluruhan variabel 

independen berpengaruh 

signifikan  terhadap variabel 

independen , hanya Size dan 

TATO yang memiliki 

pengaruh signifikan negative 

terhadap CAR. 

Research Gap : Penelitian 

ini menjadi dasar teori 

disebabkan dalam 

penelitian ini menghasilkan 

adanya bukti empiris rasio 

keuangan, yaitu 

profitabilitas dan asset 

turnover serta market value 

ratio berpengaruh  

terhadap abnormal return 

perusahaan. Pada 

penelitian ini objek 

penelitian adalah laporan 

interim dengan sampel 

penelitian adalah 

perusahaan manufaktur  

tidak meneliti perbedaan  

dari akumulasi abnormal 

return tersebut sebelum 

dan sesudah pengumuman. 

 

Kim Return Operating Cash Cross Menguji adanya abnormal 
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Penelitian Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Model 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

et.al(2008) Performance 

Surrounding 

Reverse 

Share split : 

Can 

Investors 

Profit? 

flow deflated by 

Total 

Asset(OCFA) 

EPS(Earnings 

per share) 

Long term 

abnormal return 

Cumulative 

abnormal 

Return 

sectional 

analysis dan 

Time Series, 

Uji 

robustness 

(robustness 

test)  dan uji 

regresi   

return jangka panjang  dalam 

pengumuman share split, 

dalam penelitian ini 

menghasilkan adanya 

negative  abnormal  return 

yang signifikan pada 

pengumuman reverse split.  

Hasil Abnormal return dapat 

mempengaruhi adanya 

kinerja saham  perusahaan 

untuk jangka panjang.   

Research Gap : Perbedaan 

penelitian ini terhadap 

penelitian Kim adalah 

variabel dependen yang 

digunakan dan beberapa 

variabel independen. Pada 

penelitian ini pemecahan 

yang digunakan adalah 

reverse split . 

Suryani 

Yani 

(2012) 

Analiaia 

Pengaruh 

Share  Split, 

Dividen Dan 

Ukuran 

Perusahaan 

Dengan   

Earnings 

Growth 

Sebagai 

Variabel  

Moderating 

Terhadap 

Perubahan 

Harga Saham 

Di BEI 

Dependen 

Variabel : CAR 

(Cummulative 

Abnormal 

Return) 

Independen 

Variabel: 

Share split, 

Dividen, Total 

asset, Earning 

Growth 

Cross 

sectional 

analysis, Uji 

hipotesis, ji 

regresi 

berganda 

 

Hasil Penelitian ini adalah 

pada perusahaan yang 

melakukan Share split 

memiliki kandungan 

informasi yang dihasilkan 

dengan adanya abnormal 

return pada tanggal 

pengumuman  dan Share 

split merupakan good news 

pada investor dibuktikan 

dengan adanya pertumbuhan 

laba (earnings growth). 

Reserch Gap : Pada 

penelitian ini Earning 

Growth bertindak sebagai 

variabel moderating yang 

dapat memperkuat 

hubungan antara variabel 

dependen dan independen.  
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2.2 Rerangka Pemikiran 

 Hasil penelitian-penelitian terdahulu sebagian besar mencerminkan 

adanya reaksi pasar yang disebabkan oleh adanya pengumuman pemecahan 

saham.  Adanya kebijakan managemen berupa pengumuman pemecahan saham 

yang menyebabkan adanya perubahan harga. Perubahan harga dipengaruhi oleh 

dampak dari informasi yang terdapat di pasar modal. Analisis dari perubahan 

harga tersebut  dapat menggunakan hipotesis pasar efisien merupakan teori yang 

menjelaskan informasi yang terdapat pada pasar .  

 Pengumuman dalam penelitian ini juga ingin membuktikan adanya sinyal 

yang terdapat dalam reaksi tersebut.  Sinyal tersebut dapat dinilai sebagai sinyal 

yang baik ataupun buruk oleh para investor. Pengaruh  sinyal tersebut akan 

berimplikasi pada harga saham perusahaan. Dalam pasar yang effisien, pasar akan 

berpengaruh terhadap pengumuman yang menyebabkan adanya abnormal return. 

 Abnormal return dapat dikatakan sebagai reaksi dari pasar atas 

pengumuman tersebut disebabkan oleh karena return yang diterima melebihi 

return yang diharapkan, artinya pasar menilai harga saham lebih tinggi dari yang 

diharapkan perusahaan. 

  Penilaian atas abnormal return dapat dinilai dengan tiga cara yaitu mean 

adjusted model, market model atau  market adjusted model. Pengumuman 

memiliki periode (windows date) pengumuman yang dapat ditentukan oleh 

peneliti. Periode akan menentukan apakah pengumuman tersebut akan bereaksi 

dalam jangka pendek atau jangka panjang (Hartono, 2010).   

Analisis Pengaruh..., ELFA OKTAVIA T.SIAHAAN, Ak.-IBS, 2013



56 
 

 Dalam penelitian terdahulu juga mengindikasikan adanya 

kesinambungan antara reaksi pasar dan pertumbuhan laba (earning growth) 

seperti pada penelitian Asquith et.al (1989), Kalay dan Kronlund (2012),  dan 

penelitian-penelitian lainnya yang menjadikan dasar pada peneliti dalam 

melakukan penelitian. Faktor lainnya yang mempengaruhi perubahan harga selain 

pertumbuhan laba (earning growth) adalah ukuran perusahaan , arus kas operasi 

(Martani, 2009; Diana dan Kusuma, 2004) serta faktor pemecah saham (split 

factor). Rerangka penelitian dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran 

  H6 

   H2 

 

 H3 

   

   

 H4      H1  

   

 

 H5 

 

Sumber : Olahan  Penulis 

Ukuran Perusahaan 

(Size) 

 

Arus Kas Operasi 

(CFO) 

 

Pemecahan Saham/ 

Share Split (RS) 

 

Pertumbuhan Laba/ 

Earning Growth (EG) 

Perubahan Harga 

Saham (Y)  

Sesudah 

Pengumuman 
Sebelum 

pengumuman 
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2.3 Pengembangan Hipotesis 

2.3.1 Perbedaan Pemecahan Saham Sebelum dan Sesudah Pengumuman 

Share Split 

 Penelitian Kurniawati (2003), Rusliati dan Farida (2010), meneliti akan 

perbedaan pemecahan saham sebelum dan sesudah pengumuman.Perbedaan  

abnormal return sebelum dan sesudah pemecahan saham, apabila dalam 

pengujian terdapat hasil yang signifikan maka teori sinyal telah terbukti. Pada 

penelitian Kurniawati (2003) yang meneliti  akan kandungan informasi share split 

dan likuiditas saham membuktikan  adanya perbedaan yang signifikan pada 

abnormal return sesudah dan sebelum pengumuman share split pada sekitar 

tanggal pengumuman share split. 

H01 :  Tidak terdapat perbedaan CAR (cummulative abnormal return) 

yang signifikan pada periode sebelum dan sesudah Share split 

perusahaan go-public di Bursa Efek Indonesia pada periode 2006 -

2012 . 

Ha1: Terdapat perbedaan CAR (cummulative abnormal return) yang 

signifikan pada periode sebelum dan sesudah Share split 

perusahaan go-public di Bursa Efek Indonesia pada periode 2006 -

2012 . 

2.3.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Perubahan Harga Saham 

 Dalam penelitian Daniati dan Suhairi (2006) Ukuran (size) perusahaan 

bisa diukur dengan menggunakan total aktiva, penjualan, atau modal dari 
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perusahaan tersebut. Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya 

perusahaan adalah ukuran aktiva dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang 

memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah 

mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah 

positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif 

lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan 

lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total asset yang 

kecil (Indriani, 2005 dalam Daniati dan Suhairi,2006). Ukuran perusahaan juga 

terbukti memiliki pengaruh yang signifikan dan positif dengan return perusahaan 

(Ali Serhan, 2005). Namun, adanya pengaruh ukuran perusahaan yang melakukan 

pemecahan saham terbukti tidak berpengaruh pada   Johnson dan Strecher (2011) 

menyatakan tidak adanya hubungan yang signifikan antara ukuran perusahaan 

dengan cummulative abnormal return. Penelitian Johnson et.al (2011) 

membuktikan meskipun terbukti perusahaan kecil memiliki volatilitas saham yang 

baik di pasar, volatilitas tersebut tidak berhubungan dengan ukuran perusahaan.  

H02 : Ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara parsial terhadap 

perubahan harga saham pada perusahaan go-public di Bursa Efek 

Indonesia pada periode 2006 -2012  

Ha2 : Ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap perubahan 

harga saham pada perusahaan go-public di Bursa Efek Indonesia 

pada periode 2006-2012  
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2.3.3 Pengaruh Arus Kas Perusahaan terhadap Perubahan Harga Saham 

Ali (1994) dalam  Kurniawati (2003) mengasumsikan adanya hubungan 

yang linier antara abnormal return dengan informasi akuntansi. Studi ini 

memperluas penelitian-penelitian terdahulu dengan memungkinkan hubungan 

nonlinier antara return dengan variabel kinerja (earnings, modal kerja dari operasi 

dan arus kas). Hasil dalam studi ini memberikan bukti bahwa ada tambahan 

informasi dari variabel kinerja yang dihubungkan dengan return.  

 Beaver (2002) dalam Rahmono dan Cahyonowati (2005) 

mengklasifikasikan riset-riset mengenai efisiensi pasar ke dalam tiga bidang yaitu 

post-earnings announcement drift, market to book ratios, dan isu-isu akuntansi 

kontekstual. Riset dalam area isu-isu akuntansi kontekstual menguji efisiensi 

pasar berdasarkan beberapa fitur-fitur penting pelaporan keuangan seperti 

earnings, arus kas, dan akrual. Penelitian Beaver (2002) tidak sejalan dengan 

penelitian Triyono dan Jogiyanto (2000) yang membuktikan tidak adanya 

pengaruh arus kas operasi terhadap return saham. 

H03 : Arus Kas Operasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap 

perubahan harga saham pada perusahaan go-public di Bursa Efek 

Indonesia pada periode 2006 -2012  

Ha3 : Arus Kas Operasi berpengaruh secara parsial terhadap perubahan 

harga saham pada perusahaan go-public di Bursa Efek Indonesia 

pada periode 2006-2012  
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2.3.4 Pengaruh Faktor Pemecahan  Terhadap Perubahan Harga Saham 

Dalam teori efesiensi pasar bila pemecahan saham mengandung 

informasi maka pasar akan bereaksi. Reaksi pasar dapat dilihat dari abnormal 

return yang diperoleh investor, maka pemecahan saham berpengaruh signifikan 

positif terhadap abnormal return. Sebaliknya jika pemecahan saham tidak 

mengandung informasi, maka pasar tidak akan bereaksi sehingga tidak terdapat 

abnormal return (Jogiyanto, 2010) 

Penelitian lainnya yang didasarkan atas adanya tindakan managemen 

seperti pemecahan saham yang dapat mempengaruhi abnormal return perusahaan 

dibuktikan oleh  Grinblatt et.al (1984) yang meneliti adanya abnormal return 

yang terdapat pada pengumuman share split dan share dividen. Namun, pada 

penelitian ini efek pengumuman share split tidak sebesar pengumuman share 

dividen. 

Jika perusahaan tidak membagikan laba selama beberapa tahun dan 

sejumlah laba ditahan telah diakumulasikan, nilai pasar saham yang beredar 

cenderung naik. Makin tinggi nilai pasar sebuah saham, makin kecil saham itu 

dapat dibeli oleh kebanyakan orang. Manajemen perusahaan yakin bahwa 

kepemilikan berhubungan dengan kemampuan masyarakat dalam membeli saham. 

Oleh sebeb itu, mereka berharap memiliki nilai pasar yang cukup rendah sehingga 

dapat menjangkau batas kemampuan mayoritas investor potensial. Untuk 

mengurangi nilai pasar saham, cara yang biasa dipakai adalah pemecahan saham 

atau share split (Kieso & Weygandt, 2011). 
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 Hasil dari penelitian Schultz (2000) menghasilkan frekuensi perdagangan 

dengan spread sebagai proxy dari proporsi perdagangan yang dinegosiasikan, hal  

tersebut dapat diidentifikasi dalam menurunkan biaya negosiasi. Menurut Scultz 

(2000) manager dapat menggunakan split untuk menyesuaikan harga pasar tetap 

terjangkau dengan tujuan untuk menjaga kelas tertentu investor, misalnya investor 

individu. Pada penelitian  Ikenberry dan Ramnath (2002), split factor berpengaruh 

terhadap CAR perusahaan.   

H04 : Split factor tidak berpengaruh secara parsial terhadap perubahan 

harga saham pada perusahaan go-public di Bursa Efek Indonesia 

pada periode 2006 -2012  

Ha4 : Split  factor berpengaruh secara parsial terhadap perubahan harga 

saham pada perusahaan go-public di Bursa Efek Indonesia pada 

periode 2006-2012  

2.3.5 Pengaruh Earning Growth Perusahaan Terhadap Perubahan Harga 

Saham 

Perusahaan dengan laba bertumbuh dapat memperkuat hubungan 

pemecahan saham dengan perubahan harga saham. Dimana hasil penelitian 

Marwata (2001) membuktikan bahwa perusahaan yang melakukan share split 

tmengalami peningkatan laba selama tiga tahun sebelum share split dan harga 

saham saham untuk perusahaan yang melakukan  share split lebih tinggi daripada 

perusahaan yang tidak melakukan share split.  
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Penelitian Asquith (1989) yang membuktikan juga adanya peningkatan 

laba yang disignifikan pada 1 tahun sebelum. Pada penelitian (Kalay dan 

Kronlund, 2012) perusahaan yang melakukan share split mengalami pertumbuhan 

laba yang lebih tinggi dari pada perusahaan yang tidak melakukan share split pada 

dua tahun sesudah dan dua tahun sebelum share split. Peningkatan laba pada 

penelitian Asquith (1989) dan Kalay et.al (2012) berbeda dengan penelitian  

Ewijaya et. al (1999) yang meneliti adanya pengaruh pemecahan saham terhadap 

pertumbuhan laba. Ewijaya (1999) tidak memberikan hasil yang signifikan. 

H05 : Earning Growth tidak berpengaruh secara parsial terhadap 

perubahan harga saham pada perusahaan go-public di Bursa Efek 

Indonesia pada periode 2006 -2012  

Ha5 : Earning Growth berpengaruh secara parsial terhadap perubahan 

harga saham pada perusahaan go-public di Bursa Efek Indonesia 

pada periode 2006-2012  

2.3.6 Pengaruh Ukuran Perusahaan, Arus kas Operasi , Share Split dan 

Pertumbuhan Laba (Earnings Growth) terhadap Perubahan Harga 

Saham  

Menurut  Ikenberry dan Ramnath (2002) share split faktor (faktor 

pemecahan saham)  berpengaruh terhadap perubahan dan laba perusahaan. 

Apabila perusahaan melakukan pemecahan saham investor akan berpengaruh 

terhadap adanya informasi yang dapat menyebabkan abnormal return. Penelitian 

Martani (2009) yang meneliti apakah terdapat pengaruh rasio keuangan dalam 
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pengumuman Laporan kuartal perusahaaan terhadap return perusahaan, 

menghasilkan adanya pengaruh arus kas terhadap CAR (cummulative abnormal 

return) perusahaan hanya pada quartal ke-2.  Berdasarkan  penelitian terdahulu, 

penelitian ini bertujuan untuk melihat  apakah terdapat pengaruh  share split,  arus 

kas operasi, dan dengan tambahan variabel ukuran perusahaan secara simultan 

pada perubahan harga saham. 

 Menurut Riyanto (2001) dalam Rusliati dan Farida (2010) melalui 

pemecahan saham (share split) maka harga saham akan lebih terjangkau oleh 

investor sehingga diharapkan transaksi jual beli di pasar saham lebih banyak 

terjadi atau perdagangan lebih likuid, akibatnya, permintaan (demand) saham 

cenderung naik, saham lebih akif diperdagangkan di bursa dan harganya 

mengalami kenaikan lebih tinggi setelah aktivitas pemecahan saham (share split) 

itu sendiri. Pendapat lainnya menurut Copeland (1979) dalam Hartono (2010) 

menemukan hal yang sebaliknya dengan alasan ini, yaitu likuiditas pasar akan 

semakin rendah setelah share split,yaitu volume perdagangan  menjadi lebih 

rendah dibandingkan sebelumnya, biaya transaksi pialang secara proporsi 

meningkat dan bid-ask spread (selisih harga bid yang diajukan oleh pembeli dan 

harga ask yang diminta oleh penjual lebih tinggi dari sebelumnya). 

Ho6: Ukuran Perusahaan, Arus Kas Operasi ,  Split Factor, Earning 

Growth tidak berpengaruh secara simultan terhadap hubungan 

Share split, perusahaan terhadap perubahan harga saham pada 

perusahaan go-public di Bursa Efek Indonesia pada periode 2006-

2012   
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Ha6: Ukuran Perusahaan, Arus Kas Operasi , Split Factor , Earning 

Growth  berpengaruh secara simultan terhadap hubungan Share 

split, perusahaan terhadap perubahan harga saham pada perusahaan 

go-public di Bursa Efek Indonesia pada periode 2006-2012   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Pengaruh..., ELFA OKTAVIA T.SIAHAAN, Ak.-IBS, 2013



65 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini mengidentifikasi fakta atau peristiwa sebagai variabel yang 

dipengaruhi (variabel dependent) dan melakukan penyelidikan terhadap variabel-

variabel yang mempengaruhi (variabel independent). Penelitian ini tergolong 

sebagai hypotesis testing yang dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan kausal 

antara variabel-variabel penelitian.  

3.2. Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian ini, populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini 

adalah seluruh perusahaan yang go public dan mengeluarkan laporan keuangan 

tahunan di Bursa Efek Indonesia. Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2009). Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 

melakukan pengumuman Share split (pemecahan saham) di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2006 -2012. Pemilihan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada 

kriteria-kriteria tertentu (purposive), yaitu : 

1. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan yang melakukan 

pengumuman  share split minimal 1 kali pada tahun 2006 sampai dengan 

2012. 
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2. Perusahaan tersebut terdaftar di BEI tahun 2006 sampai 2012. 

3. Dalam penelitian ini hanya akan fokus pada perusahaan yang melakukan 

share/share split dan tidak diikuti dengan kebijakan lainnya seperti 

warrant, right issue, deviden saham dan pengumuman lainnya di tahun 

yang sama, sehingga penelitian ini murni hanya peristiwa share split saja 

yang terjadi di tahun tersebut. 

4.  Data emiten tersedia lengkap baik harga dan laporan keuangan 

khususnya laporan arus kas dan laporan laba rugi tahunan  yang 

diperlukan untuk kebutuhan analisis penelitian. 

5. Perusahaan yang sahamnya aktif diperdagangkan di Bursa Efek 

Indonesia. 

3.3.   Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa data sekunder yang 

dapat  diperoleh memalui sumber yang ada atau berupa publikasi dokumen yang 

tersedia, situs web perusahaan, dokumentasi perusahaan dan sumber lain. Data 

sekunder adalah data yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh 

peneliti (Sekaran, 2010).  

Data sekunder sendiri pada umumnya berupa bukti, catatan atau laporan 

historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan. 

Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah daftar nama 

perusahaan dan Laporan Keuangan Tahunan perusahaan yang melakukan Share 
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split  pada tahun 2006 -2012, jumlah dan harga saham perusahaan tersebut saat, 

sebelum dan sesudah share split, harga saham perusahaan pada hari share split 

sampai dengan tiga puluh hari sebelum share split.  Data-data tersebut diperoleh 

dari Indonesian Capital Market Electronic Library (ICAMELs),IDX STATISTIC,  

web Bursa Efek Indonesia dan web perusahaan yang termasuk dalam sampel 

penelitian. 

3.4.    Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode studi 

pustaka dan metode dokumentasi. Teknik pengumpulan data pada studi pustaka 

dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah data informasi dari artikel, jurnal, 

literatur, dan hasil penelitian terdahulu yang digunakan untuk mempelajari dan 

memahami literatur yang memuat pembahasan yang berkaitan dengan penelitian.  

Data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode 

dokumentasi yaitu Laporan Keuangan Tahunan perusahaan yang melakukan share 

split pada tahun 2006 -2012 yang terdapat dalam web Bursa Efek Indonesia dan 

dapat diperoleh pula dari Indonesian Capital Market Electronic Library 

(ICAMELs), IDX STATISTIK dan harga saham dapat diperoleh dari Indonesian 

Capital Market Electronic Library (ICAMELs) dan  situs duniainvestasi.com   

3.5.  Operasionalisasi Variabel  

3.5.1    Variabel Independent (bebas) 

Variabel independent adalah variabel yang dapat mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel  dependent(terikat)  
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(Sugiyono, 2009). Beberapa variabel independent yang terdapat dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Ukuran perusahaan (Size) yang diproksikan dengan natural log total asset. 

2. Arus kas operasi (CFO) dalam penelitian ini arus kas operasi adalah 

laporan dari pemasukan dan pengeluaran operasi perusahaan. Penyajian 

arus kas operasi dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rasio 

arus kas yang diperoleh dengan membagi/ membandingkan arus kas 

operasi dan penjualan dalam laporan keuangan perusahaan (Martani 

et.al,2009). 

3. Split Factor (RS) diproksikan dengan faktor pemecahan (split factor). 

Pemecahan Saham(Share split) adalah tindakan perusahaan untuk 

menaikkan jumlah saham yang beredar (split up) atau menurunkan saham 

yang beredar (split down) dengan menukar satu saham lama dengan n 

saham baru.   

4. Earnings Growth (EG) merupakan selisih antara laba bersih tahun ini 

dikurangi laba bersih tahun lalu dibagi laba bersih tahun lalu, dengan 

rumus sebagai berikut : 

 

3.5.1    Variabel  dependent (terikat) 

Variabel dependent adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam 

penelitian, variabel ini dapat dikatakan merupakan variabel utama yang menjadi 

faktor yang berlaku dalam investigasi (Sekaran, 2010). Variabel dependent dalam 
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penelitian ini adalah perubahan harga saham yang diproksikan dengan 

Cummulative Abnormal Return.  

Perubahan harga saham (Y) merupakan perubahan harga saham dari suatu 

periode sebelum peristiwa share split ke periode setelah peristiwa share split. 

Variabel perubahan harga saham dalam penelitian ini diproksikan dengan nilai 

Cumulative Abnormal Return (CAR). CAR merupakan akumulasi abnormal 

return dalam periode peristiwa untuk masing-masing saham. Menurut 

(Hartono,2010) Abnormal Return adalah selisih antara return realisasi masing-

masing saham dengan return ekspektasi masing-masing saham, yang dihitung 

dengan rumus sebagai berikut :  

AR
it 

= R
it 

– E[R
it
] 

Keterangan :  

AR
it 

= Abnormal Return saham ke-i pada periode peristiwa ke-t  

R 
it 

= Return realisasi yang terjadi untuk saham ke-i pada periode 

peristiwa ke-t  

E[R 
i
] = Return ekspektasi saham ke-i untuk peristiwa ke-t 

t 
 

Return realisasi / sesungguhnya merupakan return yang terjadi pada 

periode t yang merupakan selisih harga relatif sekarang terhadap harga 

sebelumnya. Data menggunakan harga saham harian, berikut pengukuran return 

realisasi(Hartono,2010): 

R
it 

=  
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Keterangan : 

R
it  

: Return saham i pada hari t  

P
it  

: Harga saham i pada hari t  

P 
i,t-1  

: Harga saham i pada hari t-1  

Return ekspektasi dihitung dengan menggunakan Model disesuaikan rata – 

rata (Mean Adjusted Model) yang menganggap bahwa return ekspektasi bernilai 

konstan yang sama dengan return realisasi sebelumnya selama periode estimasi 

(estimation period) (Hartono, 2010).Berikut Rumus untuk menghitung return 

ekspektasi :    

E [R
i,t 

] =   

Keterangan:  

E [R
i,t 

] : return ekspektasi sekuritas ke –i pada periode peristiwa ke – t  

R
ij  

: return realisasi sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-j  

T  : lamanya periode estimasi yaitu t – 45 (sebelum peristiwa share 

split) sd t –15 (sebelum peristiwa share split)  atau 30 hari periode 

estimasi  

 Periode Estimasi              Periode Jendela 

    

t-45                                                              -15         0                 +15 

Berikut ini adalah perhitungan CAR (Cumulative Abnormal Return) 

dengan Rumus sebagai berikut : 

CAR i,t=  
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Keterangan :  

CARit :Akumulasi abnormal return saham ke-i pada hari ke-t, yang  

dihitung mulai awal periode pengamatan sampai akhir periode 

pengamatan.  

ARit  
:Abnormal return saham ke-i pada hari ke-a, yaitu mulai t-15 

sampai hari ke  t +15  

3.6  Metode Analisis Data 

Dalam menguji signifikansi pengaruh pengumuman dalam penelitian ini, 

diawali dengan melakukan pengujian efisiensi pasar dengan metode analisis data 

menggunakan uji beda. Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh signifikan share split terhadap harga. Hipotesis pengujian dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ho1 : μ1 = μ2  

Hal ini berarti harga saham sebelum share split tidak memiliki perbedaan 

yang signifikan dengan harga saham sesudah share split 

Ha1 : μ1 ≠ μ2 

  Hal ini berarti harga saham sebelum share split memliki perbedaan yang 

signifikan dengan harga saham sesudah share split. Sebelum pengujian 

signifikansi perbedaan reaksi terhadap sebelum dan sesudah pengumuman dengan 

mengguakan uji beda, terlebih dahulu menguji normalitas data. Syarat utama 

pengujian parametric adalah data terdistribusi normal, maka data yang belum 

terdistribusi normal harus dinormalkan terlebih dahulu melalui salah satu cara 

yaitu melakukan transformasi data ke bentuk Log Natural (Jogiyanto, 2007).  
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Untuk data yang terdistribusi normal, langkah selanjutnya adalah 

melakukan uji beda dengan menggunakan uji parametric yaitu paired sampel t 

test dengan tingkat signifikansi 5%. Sedangkan apabila data tidak terdistribusi 

normal maka menggunakan uji non parametric yaitu wilcoxon sign rank test 

dengan tingkat signifikansi 5%. 

Dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis 

alternatif pada uji paired sampels t test sebagai berikut:  

i. Jika thitung < t-tabel dan probabilitas signifikansi > 0,05 maka 

hipotesis alternatif ditolak artinya tidak terdapat perbedaan signifikan. 

ii. Jika thitung > t-tabel dan probabilitas signifikansi < 0,05 maka 

hipotesis alternatif diterima artinya terdapat perbedaan signifikan. 

Dasar pengambilan keputusan untuk menerima dan menolak hipotesis 

alternatif pada uji wilcoxon sign rank test sebagai berikut: 

i. Jika Zhitung < Ztabel dan probabilitas > 0,05 maka hipotesis alternatif 

ditolak artinya tidak terdapat perbedaan signifikan. 

ii. Jika Zhitung > Ztabel dan probabilitas < 0,05 maka hipotesis alternatif 

diterima artinya terdapat perbedaan signifikan. 

Setelah dibuktikan pengujian akan adanya efek dari pengumuman 

tersebut. Dalam penelitian ini terdapat variabel bebas (independen variabel) yang 

merupakan bagian dari fundamental perusahaan yaitu  Ukuran Perusahaan (Size), 

dan Arus Kas Operasi (CFO), Share Split (RS) dan  earnings growth (EG). 

Metode statistik untuk menguji hubungan antara satu variabel terikat dan lebih 
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dari satu variabel bebas digunakan regresi berganda (multiple regression) 

(Sekaran,2010).  

Berikut adalah persamaan regresi: 

Y = a + b
1 
Size + b

2
CFO + b

3
RS + b

4
EG + e 

Dimana :  

Y     : Perubahan Harga saham  

Size   : Ukuran Perusahaan 

CFO    : Arus kas Operasi 

RS   : Pemecahan Saham (Split Factor)  

EG  : Pertumbuhan Laba (Earnings Growth) 

a    : konstanta  

b
1
, b

2
, b

3 
: koefisien regresi.  

e   : error 

 

Penelitian ini merupakan penelitian uji hipotesis, dalam melakukan uji 

hipotesis tersebut hal yang pertama dilakukan dalam adalah mengidentifikasi 

adanya abnormal return terhadap saham-saham yang melakukan pengumuman 

share split. Dalam penelitian ini yang mendasari model regresi dengan 

menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square) adalah normalitas, linearitas, 

multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.(Ghozali,2011). 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi kedua variabelnya (variabel terikat dan variabel bebas) terdistribusi 
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secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi 

data yang normal atau mendekati normal. 

Menurut Sunyoto (2011) uji normalitas dapat ditempuh dengan 

menggunakan , yaitu dengan persamaan hipotesis sebagai berikut: 

H0 : Data  tidak terdisdribusi normal 

H1 : Data terdisdribusi normal 

Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% (α=5%), kriteria penolakan 

dan penerimaan pengujiannya adalah sebagai berikut : 

a. Jika nilai p-value < 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. (data tidak 

terdistribusi secara normal). 

b. Jika nilai p-value > 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. (data 

terdistribusi secara normal). 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui  apakah terdapat 

hubungan linier atau pasti, diantara beberapa atau  semua variabel independent 

yang menjelaskan model regresi (Widarjono, 2011). Model regresi yang baik 

seharusnyatidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel 

independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. 

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama 

variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2011).  
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Multikolinieritas dapat diketahui dari hubungan dari masing-masing 

variable bebasnya. Apabila koefisien korelasi R
2
 diatas 0.8 maka dapat diduga 

terjadi hubungan antara kedua variable tersebut (Ajija,2011).Selain R
2
, 

multikolineritas juga dapat dilihat dari (1) Nilai Tolerance dan (2) Variance 

Inflation Factor (VIF) (Ghozali, 2011). Nilai cut off yang umum dipakai 

adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥10 (Ghozali,2011). 

Hal ini berarti dalam sampe apabila nilai tolerance  ≤ 0,10 dan VIF ≥10,  maka 

terjadi multikolinearitas pada sampel tersebut.  

3. Uji Heterokesdatisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang 

lain konstan maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Pengujian heteroskedastisitas dalam 

penelitian ini menggunakan Uji white dengan hipotesis sebagai berikut: 

H0 : tidak terdapat heteroskedastisitas 

H1 : terdapat heteroskedastisitas 

Dengan tingkat keyakinan 95%, jika nilai p-value Obs*R-square >α 

maka h0 ditolak. Sebaliknya jika nilai p-value Obs*R-square > α maka H0 

diterima. artinya tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. 
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4. Uji Autokorelasi 

Ajija et.al  (2011) Autokorelasi merupakan hubungan antara residual 

suatu observasi dengan residual observasi yang lainnya.  Uji autokorelasi 

bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode 

(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. 

Pengujian Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan Uji Durbin Watson. 

dengan hipotesis sebagai berikut: 

H0 : tidak terdapat autokorelasi 

H1 : terdapat autokorelasi 

Tabel 3.1 Uji Durbin-Watson 

Tolak H0, 

berarti ada 

autokorelasi 

positif 

Tidak dapat 

diputuskan 

Terima H0, 

berarti tidak 

ada 

autokorelasi 

Tidak dapat 

diputuskan 

Tolak H0, 

berarti ada 

autokorelasi 

positif 

0 

Sumber : Widarjono (2011) 

Apabila d (nilai durbin watson) berada diantara du dan 4-du  maka H0 

diterima artinya tidak ada autokorelasi dan bila nilai du berada diantara 0 hingga 

1,10 maka terdapat autokorelasi positif (Ghozali,2011). 

3.6.1 Model Penelitian 

Dalam menguji hipotesis 1-6 yang dilakukan pertama-tama adalah uji 

normalitas, kemudian dilanjutkan dengan pengujian hubungan masing-masing 

dL  du  4-du  4-dL  4 2 
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variabel yaitu share split, ukuran perusahaan dan arus kas operasi terhadap 

cummulative abnormal return yang merupakan proksi perubahan harga saham. 

Pengujian hipotesis 6 secara simultan pada variabel ukuran perusahaan, arus kas 

operasi, share split terhadap perubahan harga saham dengan menggunakan Uji F. 

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen dalam 

penelitian terhadap variabel dependen. 

3.7 Pengujian Hipotesis 

 Hipotesis 1 : Perbedaan CAR sebelum dan sesudah pengumuman   share 

split oleh perusahaan yang melakukan pengumuman share split.  

H01 : Tidak terdapat perbedaan CAR (cummulative abnormal return) yang 

signifikan pada periode sebelum dan sesudah share split perusahaan 

go-public di Bursa Efek Indonesia pada periode 2006 -2012 . 

Ha1 : Terdapat perbedaan CAR (cummulative abnormal return) yang 

signifikan pada periode sebelum dan sesudah share split perusahaan 

go-public di Bursa Efek Indonesia pada periode 2006 -2012 . 

  Hipotesis 2: Pengujian  Ukuran perusahaan oleh perusahaan yang 

melakukan pengumuma share split.  

H02 :Ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara parsial terhadap 

perubahan harga saham pada perusahaan go-public di Bursa Efek 

Indonesia pada periode 2006 -2012  
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Ha2 : Ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap perubahan 

harga saham pada perusahaan go-public di Bursa Efek Indonesia 

pada periode 2006-2012  

 Hipotesis 3 : Pengujian  Arus Kas Operasi oleh perusahaan yang 

melakukan pengumuman share split.  

H03 :Arus Kas Operasi perusahaan tidak berpengaruh secara parsial 

terhadap perubahan harga saham pada perusahaan go-public di Bursa 

Efek Indonesia pada periode 2006-2012   

Ha3: Arus Kas Operasi perusahaan  berpengaruh secara parsial terhadap 

perubahan harga saham pada perusahaan go-public di Bursa Efek 

Indonesia pada periode 2006-2012  

Hipotesis 4 : Pengujian  split factor oleh perusahaan yang melakukan 

pengumuman share split.  

H04 : Split factor tidak berpengaruh secara parsial terhadap perubahan 

harga saham pada perusahaan go-public di Bursa Efek Indonesia 

pada periode 2006 -2012  . 

Ha4 : Split factor berpengaruh secara parsial terhadap perubahan harga 

saham pada perusahaan go-public di Bursa Efek Indonesia pada 

periode 2006-2012 

Hipotesis 5 : Pengujian Earning Growth terhadap perubahan harga saham pada 

perusahaan go-public di Bursa Efek Indonesia pada periode 2006-2012   
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Ho5: Earning Growth perusahaan  tidak berpengaruh secara parsial 

terhadap perubahan harga saham pada perusahaan go-public di Bursa 

Efek Indonesia pada periode 2006-2012 

Ha5: Earning Growth perusahaan  berpengaruh secara parsial terhadap 

perubahan harga saham pada perusahaan go-public di Bursa Efek 

Indonesia pada periode 2006-2012  

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis 1-3 adalah : 

a. Jika, Sizet-1,CFOt-1 , RSt, EGt bernilai nol maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

b. Jika Sizet-1 ,CFOt-1 , RSt, EGt bernilai tidak sama dengan nol maka H0 

diterima dan H1 ditolak. 

Sampel yang digunakan dalam pengujian hipotesis ini adalah sampel yang 

pada pengujian hipotesis 2-5 terbukti memiliki pengaruh simultan terhadap 

perubahan harga saham. Rumus hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini 

adalah sebagai berikut : 

Hipotesis 6 : Pengujian pengaruh ukuran perusahaan, arus kas oprasi, share split, 

Earnings Growth  terhadap hubungan terhadap perubahan harga saham 

Ho6: Ukuran Perusahaan, Arus Kas Operasi , Rasio Share Split, Earning 

Growth tidak berpengaruh secara simultan terhadap hubungan Share 

split, perusahaan terhadap perubahan harga saham pada perusahaan 

go-public di Bursa Efek Indonesia pada periode 2006-2012   
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Ha6: Ukuran Perusahaan, Arus Kas Operasi , Rasio Share Split, Earning 

Growth  berpengaruh secara simultan terhadap hubungan Share split, 

perusahaan terhadap perubahan harga saham pada perusahaan go-

public di Bursa Efek Indonesia pada periode 2006-2012   

3.8 Uji F (Pengujian Signifikan Simultan) 

Uji F merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui 

apakah variabel-variabel  independent secara bersama-sama mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependent (Ghozali, 20011). Hipotesis yang 

digunakan adalah: 

H0 : koefisien variabel X1 = X2 = X3 = X4 = 0 

Ha : koefisien variabel X1 ≠ X2 ≠ X3 ≠ X4 ≠ 0 

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan kriteria pengujian keputusan 

sebagaiber ikut : 

a. Jika F hitung > F tabel maka H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya  

variabael-variabel bebas (independent) secara bersama-sama mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (dependent). 

b. Jika F hitung < F tabel maka H0 diterima dan Ha ditolak. Artinya  

variabael-variabel bebas (independent) secara bersama-sama tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. 
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3.9 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien Determinasi (R
2
) dilakukan  untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel-variabel independent 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variasi-variabel dependent.  

3.10 Uji t (Pengujian Signifikan Parsial) 

Uji t Parsial merupakan pengujian yang dilakukan untuk menguji 

hubungan antara masing-masing variabel bebas secara sendiri-sendiri mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (Ghozali,2006).  Jika t-hitung > 

t-tabel atau t-hitung < t-tabel dan prob.t < α, maka artinya terdapat pengaruh 

secara parsial dan signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. Namun 

sebaliknya, jika prob.t> α, maka artinya tidak terdapat pengaruh secara parsial dan 

signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Pengaruh..., ELFA OKTAVIA T.SIAHAAN, Ak.-IBS, 2013



82 
 

BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini merupakan hasil analisis dan pengolahan data mengenai 

pengaruh kebijakan perusahaan yang melakukan pengumuman share split dan 

faktor fundamental lainnya seperti, ukuran perusahaan, arus kas perusahaan, split 

factor dan pertumbuhan laba (earning growth) terhadap perubahan harga saham 

yang diproksikan dengan abnormal retun  pada perusahaan – perusahaan di  Bursa 

Efek Indonesia periode 2006 sampai 2012. Penelitian ini mengunakan metode 

event study dan langkah-langkah yang sudah disebutkan dalam bab sebelumnya. 

Diawali dengan pengujian signifikansi berupa uji beda paired-sampel t-test akan 

perbedaan yang terjadi sebelum dan sesudah pengumuman, penelitian ini juga 

menggunakan regresi dalam menguji pengaruh faktor fundamental yang 

diasumsikan dapat mempengaruhi perubahan harga saham.  

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian  

Sampel penelitian adalah perusahaan yang melakukan aktivitas share 

split pada tahun 2006 sampai 2012 dengan kriteria purposive sampling dan 

sampel penelitian yang digunakan mencakup semua kategori  industri yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kriteria pemilihan sampel penelitian yang 

terdapat dalam penelitian ini terdapat pada tabel 4.1 (lampiran).  Perusahaan yang 

memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 

37 perusahaan terdapat pada tabel  4.2 (lampiran) dan tabel 4.3 (lampiran) 
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4.2 Analisis dan Pembahasan 

4.2.1 Statistik Deskriptive Uji Beda Perubahan Harga Saham Sebelum 

dan Sesudah Pengumuman Share Split 

Dalam penelitian ini diawali dengan adanya pengujian perbedaan perubahan harga 

saham yang diproksikan dengan Cummulative Abnormal Return pada periode 

sebelum pengumuman (t-1 sampai t-15) dan periode sesudah pengumuman (t+1 

sampai t+15) . Pengujian terhadap perubahan harga tersebut dilakukan untuk 

mengetahui apakah terdapat kandungan informasi yang  terdapat dalam suatu 

kebijakan perusahaan berupa pengumuman share split. Adanya reaksi para 

investor dapat dilihat dari perubahan harga saham pada periode sebelum dan 

sesudah pengumuman. Penelitian ini menggunakan windows date (periode 

jendela) selama 30 hari dengan menggunakan model  Mean Adjusted Return yang 

digunakan untuk menghitung expected return perusahaan. Selama periode 

penelitian abnormal return perusahaan mengalami fluktuasi sehingga terdapat 

perbedaan cummulative abnormal return  perusahaan. Nilai cummulative 

abnormal return tertinggi yaitu sebesar 0,6434 atau 64,34% yang dimiliki oleh 

perusahaan Hero Supermarket Tbk., sedangkan nilai terendah senilai -0,3601 atau 

-36,01% yang dimiliki oleh Sorini Coorporation Tbk. pada periode sebelum  

share split. Pada periode sesudah pengumuman share split nilai tertinggi yaitu 

0,4365 yaitu 43,65% yang dimiliki oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 

dan nilai terendah yaitu sebesar -0,6256 atau -62,56% yang dimiliki oleh 

perusahaan Bimantara Citra. Nilai CAR tertinggi pada periode sebelum lebih 

besar daripada CAR sesudah pengumuman share split. Hasil tersebut 
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menunjukkan bahwa pada hari h-15 hingga h+15 menunjukkan respon yang 

negatif (Tabel 4.4) 

Tabel 4.4 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

car sebelum 

Mean ,053525 ,0385839 

95% Confidence Interval for Mean 
Lower Bound -,025167  

Upper Bound ,132217  

5% Trimmed Mean ,045715  

Median ,032600  

Variance ,048  

Std. Deviation ,2182636  

Minimum -,3601  

Maximum ,6434  

Range 1,0035  

Interquartile Range ,2380  

Skewness ,793 ,414 

Kurtosis 1,320 ,809 

car sesudah 

Mean -,068144 ,0455447 

95% Confidence Interval for Mean 
Lower Bound -,161033  

Upper Bound ,024745  

5% Trimmed Mean -,062564  

Median -,021650  

Variance ,066  

Std. Deviation ,2576395  

Minimum -,6256  

Maximum ,4365  

Range 1,0621  

Interquartile Range ,2834  

Skewness -,606 ,414 

Kurtosis ,360 ,809 
Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS   
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4.2.1.1 Uji Normalitas 

Penelitian ini diawali uji beda pada CAR sebelum dan sesudah 

pengumuman share split . Uji beda diawali dengan uji normalitas pada 

cummulative abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman share split 

dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk membuktikan apakah data 

sampel yang di teliti sudah terdistribusi nomal atau tidak dengan menggunakan 

bantuan program SPSS 21.0. Data dinyatakan berdistribusi normal jika 

signifikansi lebih besar dari 0,05. Jika data tidak terdistribusi normal  dan jenis 

data adalah  nominal atau ordinal maka metode yang digunakan adalah statistik 

nonparametrik (Kuncoro, 2011). Berdasarkan hasil yang di dapat pada tabel 4.2 

sampel cummulative abnormal return berdistribusi normal pada periode h-15 

hingga h-1, dan , h+1 hingga  h+15, lalu dilanjutkan dengan nantinya akan di uji 

dengan menggunakan uji paired-sampel t-test. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

asymp. Sig (2-tailed) yang lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan untuk 

data rata-rata abnormal return terdistribusi normal. 

Tabel 4.5 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

car sebelum ,132 32 ,171 ,939 32 ,069 

car sesudah ,140 32 ,112 ,942 32 ,086 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber : Data Hasil Pengolahan SPSS  
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 Perusahaan yang memiliki data terdistribusi normal dengan tingkat 

signifikansi 95 %  hanya terdapat 32 perusahaan dari total sampel 37 perusahaan. 

Terdapat 5 perusahaan yang tidak digunakan dalam penelitian ini, nama-nama 

perusahaan tersebut adalah Central Omega Resources Tbk, Modern International 

Tbk., Samindo Resources Tbk, Smartfren Telecom Tbk, Panin Sekuritas Tbk. 

disebabkan karena kelima perusahaan menyebabkan penyimpangan data jauh dari 

rata-rata. Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki distribusi saham harian yang 

hampir sama (fluktuasi yang tidak signifikan) sehingga data harian harga saham 

menyebabkan return bernilai sangat kecil bahkan bernilai 0 dan mengakibatkan 

penyimpangan yang menjauhi rata-rata. Perusahaan yang mengakibatkan adanya 

distribusi data yang tidak normal tersebut tidak digunakan pada uji beda.  Daftar 

perusahaan  pada tabel 4.6 (lampiran) merupakan  daftar perusahaaan – 

perusahaan yang terdistribusi normal.  

4.2.1.2 Pengujian Hipotesis (Uji Beda) 

Hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan abnormal 

return saham pada periode sebelum dan sesudah share split.. Untuk menguji 

apakah pemecahan saham mempunyai pengaruh terhadap perubahan harga saham 

maka pengujian ini dilakukan dengan pengujian pada average abnormal return 

yang terjadi pada 30 hari periode pengamatan sebelum dan sesudah pemecahan 

saham, selanjutnya dilakukan uji sampel berpasangan dan hasilnya dapat dilihat 

pada tabel 4.7.  
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Tabel 4.7 

Paired Sampels Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
car sebelum ,053525 32 ,2182636 ,0385839 

car sesudah -,068144 32 ,2576395 ,0455447 

 

Paired Sampels Correlations 

 
N Correlation Sig. 

Pair 1 car sebelum & car sesudah 32 ,424 ,016 

  

 

Paired Sampels Test 

 Paired Differences T Df Sig.     

(2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

P

a

i

r

 

1 

car sebelum -   

car sesudah 

,121 ,257 ,0455 ,0287 ,2145 2,672 31 ,012 

 

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS   

Pengujian Statistik menggunakan Uji-t dengan α = 0,05. Keputusan 

penolahan adalah tolak Ho, jika ǀt-hitungǀ > t-tabel atau signifikansi level <α 

(0,05) dengan df (n1+n2-2). Dari hasil pengolahan statistik dengan SPSS, 

diperoleh hasil perhitungan diatas selama 30 hari periode penelitian yang 

menunjukkan hasil uji beda CAR sebelum dan sesudah peristiwa  share  split  

pada 32 perusahaan didapatkan hasil t(0,025 ); df (62)  t-hitung yaitu 2,672 lebih 

besar  dari t-tabel  1.9989 dan t-hitung tidak berada pada -1,9989 dan + 1,9989  

nilai signifikansi sebesar 0,012 yang berarti lebih kecil  dari tingkat signifikansi 
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0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis nol dapat ditolak, artinya  terdapat 

perbedaan abnormal return saham pada periode sebelum dan sesudah share  split.  

Berdasarkan hasil di atas bila dikaitkan dengan teori efisiensi pasar 

bentuk setengah kuat maka harga-harga sekuritas penuh mencerminkan semua 

informasi yang dipublikasikan. Dalam hal ini, investor dapat menggunakan 

informasi share  split yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan 

keuntungan tidak normal (abnormal return) pada periode sebelum dan setelah 

event. Adanya perbedaan CAR signifikan pada periode sebelum dan sesudah 

peristiwa dapat diartikan bahwa peristiwa pemecahan saham  mempengaruhi 

keputusan investor untuk melakukan investasi dalam periode penelitian ini atau 

dalam jangka waktu pendek.  

Perbedaan CAR tersebut membuktikan akan adanya sinyal yang terdapat 

dalam pengumuman share split yang sejalan dengan penelitian Kurniawati (2003). 

Perbedaan CAR tersebut mengindikasikan investor menganggap share split 

merupakan berita baik jika pengumuman memberikan  abnormal return yang 

positif dan berita buruk jika pengumuman memberikan abnormal return negatif. 

4.2.2 Uji Regresi  

Penelitian ini dilakukan terhadap seluruh perusahaan yang melakukan 

share  split (pemecahan saham) antara tahun 2006 – 2012 di Bursa Efek 

Indonesia.  Pada periode tersebut terdapat  perusahaan yang melakukan share split 

dan terpilih sebagai sampel sebanyak 37 perusahaan sampel dengan menggunakan 

teknik purposive sampling yaitu perusahaan yang memenuhi beberapa kriteria 

yang sudah ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian.  
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4.2.2.1   Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi 

gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel sebagaimana adanya, 

tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. 

Gambaran atau deskripsi suatu data dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), 

standar deviasi, maksimum dan minimum. Berikut adalah tabel statistik deskriptif 

yang diperoleh dari data yang diolah dengan menggunakan SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) pada tabel 4.8. 

Tabel 4.8 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CAR 37 -6,9737 4,4763 -,262532 1,4844845 

LnSIZE 37 20,8265 31,8357 26,850743 2,6294747 

CFO 37 -1,9316 37,5800 1,019322 6,2049740 

RS 37 ,1082 20,0000 1,589824 3,6860808 

EG 37 -42,6106 58,3939 ,151286 12,5702493 

Valid N (listwise) 37     

 
Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan jumlah sampel sebanyak 37 

perusahaan yang mengumumkan peristiwa pemecahan saham (share split) pada 

tahun 2006 – 2012  dan variabel yang diteliti adalah variabel dependen Perubahan 

Harga Saham (CAR) ;  variabel independen terdiri dari Ukuran Perusahaan (Size), 

Arus Kas Operasi (CFO), Split factor (RS), dan
 
Earnings Growth  (EG). Dari 37 

sampel yang diteliti perubahan harga saham yang diproksikan dengan 

cummulative abnormal return (Y) minimum (terendah) adalah  Modern 

International Tbk sebesar  -6,9737 dan maksimum (tertinggi) adalah Samindo 
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Resources Tbk (MYOH) sebesar 4,4763 dengan rata-rata perubahan harga saham/ 

Y adalah -0,2625 serta standar deviasi 1,4845 .  

Ukuran perusahaan (Size), dinyatakan dalam total aktiva semakin besar 

total aktiva suatu perusahaan maka semakin besar perusahaan tersebut. Hasil 

penelitian terhadap 37 sampel perusahaan menunjukkan hasil logaritma natural 

rata-rata total aktiva adalah 26,850 atau Rp 457.938.164.529. Total aktiva 

terendah adalah  Mitra Rajasa Tbk. sebesar 20,8265 atau Rp1.108.797.309 dan 

total aktiva tertinggi adalah Pelayaran Tempura Emas Tbk.  sebesar 31,8357 atau 

Rp 66.996.562.626.384.  

Indikator yang digunakan dalam mengukur arus kas adalah arus kas 

operasi (CFO). Nilai arus kas operasi dalam penelitian diperoleh dari arus kas 

operasi dibagi dengan penjualan/pendapatan usaha (Sales). Arus kas operasi 

perusahaan yang melakukan share split dalam penelitian ini memliki nilai rata-

rata 1,019322 dan nilai tertinggi sebesar 37,5800  yaitu Samindo Resources Tbk. 

Nilai arus kas operasi terendah dalam penelitian ini sebesar -1,9316 yang dimiliki 

oleh perusahaan Lippo Securities Tbk. 

Pada variabel split factor (RS) merupakan pemecahan saham yang 

terbagi atas 2 jenis split up dan split down  sebagaimana telah dipaparkan pada 

bab 3. Pada penelitian ini  lembar perusahaan yang melakukan share split sesuai 

dengan kriteria sampel berjumlah 37 perusahaan dengan  rata-rata pemecahan 

saham adalah 1,5898 dengan pemecahan saham tertinggi dilakukan oleh 
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Smartfren Telecom Tbk  sebesar 20 dan pemecahan saham terendah dilakukan 

oleh Sorini  Corporation Tbk  sebesar 0,1082. 

Earnings Growth (EG) merupakan selisih antara laba bersih tahun ini 

dikurangi laba bersih tahun lalu dibagi laba bersih tahun lalu. Hasil penelitian 

menunjukkan rata-rata pertumbuhan laba sebesar -3,559470. Pertumbuhan laba 

terendah adalah  Central Omega Resources Tbk sebesar -42,6106 sedangkan 

pertumbuhan laba tertinggi adalah  Samindo Resources Tbk sebesar 58,3939. 

4.2.3 Pengujian Asumsi Klasik 

 Pengujian asumsi klasik merupakan persyaratan yang harus dipenuhi 

pada analisis regresi linier berganda yang berbasis Ordinary Least Square (OLS) 

yang merupakan metode untuk mengestimasi suatu garis regresi dengan jalan 

meminimalkan jumlah kuadrat kesalahan. Adapun pengujian asumsi klasik yang 

dilakukan dalam penelitian antara lain uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas 

dan uji autokorelasi. 

 

4.2.3.1 Pengujian Normalitas Data 

Pengujian normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti 

diketahui pengujian ini diperlukan karena untuk melakukan uji t dan uji F 

mengasumsikan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Pengujian normalitas 

data dilakukan dengan menggunakan One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test (Uji 

K-S) dengan kriteria pengujian menggunakan signifikan 0,05 maka intepretasinya 
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adalah bahwa jika nilai Asymp.sig (2-tailed) di atas 0,05 maka distribusi data 

dinyatakan memenuhi asumsi normalitas, dan jika nilainya di bawah 0,05 maka 

diinterpretasikan sebagai tidak normal. 

Berikut adalah tabel 4.9 hasil uji normalitas data dengan menggunakan 

SPSS dan tabel 4.9 adalah daftar perusahaan yang merupakan data yang 

terdistribusi normal (lampiran 4). 

Tabel 4.9 

One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 35 

Normal Parameters
a,b

 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 1,22348679 

Most Extreme Differences 

Absolute ,225 

Positive ,210 

Negative -,225 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,334 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,057 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 

 

Pada 37 sampel pengujian normalitas data dilakukan dengan 

menggunakan One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test (Uji K-S) dengan kriteria 

pengujian menggunakan signifikan 0,05 maka intepretasinya adalah jika nilai 

Asymp.sig (2-tailed) di atas 0,05 yaitu 0,057 maka distribusi data dinyatakan 

memenuhi asumsi normalitas, dan jika nilainya di bawah 0,05 maka 

diinterpretasikan sebagai tidak normal. Pada sampel yang diteliti, sampel yang 
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memenuhi kriteria normalitas data ada sebanyak 35 perusahaan  pada tabel 4.9 

(lampiran). Pada 2 perusahaan lainnya merupakan outlier, kedua perusahaan 

tersebut adalah Mitra Rajasa Tbk dan Central Omega Resources Tbk. yang  tidak 

digunakan sebagai sampel disebabkan oleh karena data kedua perusahaan tersebut 

menyebabkan penyimpangan data yang jauh dari rata-rata. Perbedaan data yang 

ekstrim pada kedua perusahaan menyebabkan penenyimpangan yang jauh dari 

rata-rata. Pengujian normalitas data selain menggunakan pendekatan 

Kolmogorov-Smirnov dapat juga dilakukan dengan pendekatan Histogram dan 

pendekatan Grafik. Berikut pengujian normalitas data dengan menggunakan 

Histogram dan Grafik. 

Gambar 4.8 
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Sumber :Data Hasil Pengolahan SPSS 

 

 Data  diatas merupakan data histogram dari 35 sampel. Jika data rill 

membentuk garis kurva cenderung tidak semetri terhadap mean (U) dapat 

dikatakan data berdistribusi tidak normal, dan sebaliknya (Sunyoto, 2011). Dari 

grafik histogram, data tersebut membentuk garis kurva, dari bentuk data 

histogram tersebut dapat dikatakan data terdistribusi secara normal.  

 Pada data pada normal probability plot, suatu data dikatakan 

berdistribusi normal jika garis data rill mengikuti garis diagonal (Sunyoto,2011). 

Dari data tersebut juga menandakan bahwa data berdistribusi secara normal, hal 

ini disebabkan garis data rill mengikuti garis diagonal.   

4.2.3.2 Pengujian Multikolinieritas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apaka model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnyatidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel 

independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. 

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama 
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variabel independen sama dengan nol (Ghozali,2011) . Untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya multikolineeritas pada penelitian ini dapat dilihat dari tabel 4.10. 

Tabel 4.10 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Toleranc

e 

VIF 

1 

(Constant) -1,861 2,572 
 

-,723 ,475 
  

LnSize ,050 ,095 ,080 ,524 ,604 ,921 1,086 

Cfo ,133 ,039 ,557 3,382 ,002 ,792 1,263 

Rs ,065 ,064 ,162 1,028 ,312 ,863 1,159 

Eg -,005 ,009 -,092 -,572 ,572 ,830 1,205 

a. Dependent Variable: car 

Sumber :Data Hasil Pengolahan SPSS 

 

Berdasarkan tabel 4.9 di atas tidak ada variabel yang memiliki nilai 

tolerance ≤. 0,10 maupun nilai variance inflation factor / VIF ≥ 10. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam 

model regresi. 

4.2.3.3 Pengujian Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Pada penelitian ini pengujian heteroskedastisitas 

menggunakan Gletser. Berikut adalah tabel 4.11 hasil uji heteroskedastisitas. 
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Sumber :Data Hasil Pengolahan SPSS 

 

Dari tabel  4.11  diatas menunjukkan hasil pengujian heteroskedastisitas 

yaitu tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik 

mempengaruhi variabel dependen. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya 

di atas tingkat kepercayaan 0,05. Kesimpulannya bahwa model regresi tidak 

mengandung adanya heteroskedastisitas. 

4.2.3.4 Pengujian Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pada periode t – 1 atau sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan terdapat problem autokorelasi. Metode deteksi terhadap autokorelasi 

dapat dilakukan dengan Uji Durbin - Watson (DW Test). Uji Durbin – Watson 

hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation) dan 

mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada 

variabel lag diantara variabel independen (Ghozali, 2011). Berikut ini merupaka 

data hasil pengujian auto korelasi pada penelitian ini.  Nilai dari D-W pada 

Tabel 4.11 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -,362 2,107 
 

-,172 ,865 
  

LnSize ,041 ,078 ,097 ,523 ,605 ,921 1,086 

Cfo -,022 ,032 -,134 -,667 ,510 ,792 1,263 

Rs -,032 ,052 -,118 -,614 ,544 ,863 1,159 

Eg ,005 ,008 ,131 ,670 ,508 ,830 1,205 

a. Dependent Variable: abs_res 
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penelitian  yang menggunakan 35 sampel dan 4 variabel  berada pada 1,512 dan 

4-1,512. Apabila berada pada rentang tersebut maka dalam penelitian ini data 

tersebut terbukti memiliki autokorelasi. 

 

Tabel 4.12 

Model Summary
b
 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,597
a
 ,356 ,270 1,3025011 1,990 

a. Predictors: (Constant), eg, size, rs, cfo 

b. Dependent Variable: car 

Sumber :Data Hasil Pengolahan SPSS 
 

Dari hasil output penelitian diatas menunjukkan nilai D – W pada 

penelitian ini diantara du dan 4-du yaitu 1,990 , maka dapat disimpulkan  bahwa 

tidak ada korelasi positif atau negatif atau tidak terdapat autokorelasi. 

4.3. Evaluasi Hasil Regresi  

4.3.1 Uji t 

 Pengujian hipotesis 2-5 (hipotesis kedua hingga ke lima) merupakan 

pengujian variabel-variabel penelitian secara parsial. Hasil penelitian ditunjukkan 

pada  tabel 4.13 
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Tabel 4.13 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -1,861 2,572  -,723 ,475 

Ln Size ,050 ,095 ,080 ,524 ,604 

Cfo ,133 ,039 ,557 3,382 ,002 

Rs ,065 ,064 ,162 1,028 ,312 

Eg -,005 ,009 -,092 -,572 ,572 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber :Data Hasil Pengolahan SPSS 

 

Dari ketiga variabel , pada model regresi variabel independen dalam 

model regresi yang berpengaruh signifikan adalah  variabel yang  memiliki 

probabilitas signifikansi lebih kecil (< 0,05) . Pada tabel 5.2 dalam  penelitian ini, 

variabel Arus Kas Operasi(CFO) memiliki nilai signifikansi 0,002. Pada variabel 

lainnya seperti ukuran perusahaan (Size), split factor(RS) dan earning growth 

(EG) memiliki nilai probabilitas signifikansi > (lebih dari) 5% yaitu 0,604;  0,312 

; 0,572.  

4.3.2 Uji F 

Pengumuman share split mengandung informasi (information content), 

jika informasi tersebut menimbulkan reaksi pasar setelah pengumuman tersebut 

diterima oleh pasar. Reaksi pasar ini dapat diukur dengan adanya abnormal return 

sebagai nilai perubahan harga saham yang diterima oleh para pelaku pasar. Dalam 

informasi yang diterima pasar selain share split terdapat faktor lainnya seperti 

informasi total asset, arus kas operasi dan rasio share spli, dan earning growth. 
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Penelitian ini menggunakan  uji F untuk menguji secara simultan adanya 

pengaruh variabel-variabel independen tersebut dalam perubahan harga saham.  

Berikut ini adalah tabel 4.14  yang merupakan hasil uji F pada model 

regresi  penelitian ini: 

Tabel 4.14 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 28,141 4 7,035 4,147 ,009
b
 

Residual 50,895 30 1,697   

Total 79,037 34    

a. Dependent Variable: car 

b. Predictors: (Constant), eg, size, rs, cfo 

Sumber : Data Hasil Pengolahan SPSS 

 

 Hasil pada uji hipotesis 6 membuktikan bahwa  F hitung > F tabel yaitu  

4,147  > 3.504685 dengan signifikan level 0,009 yang berarti berada di bawah  α= 

0,05. Hasil tersebut membuktikan Ho6 ditolak yang berarti membuktikan adanya 

pengaruh total asset, arus kas operasi,dan split factor, pertumbuhan laba (earning 

growth) secara signifikan berpengaruh secara bersama-sama (simultan)  terhadap 

perubahan harga saham. 

 Dari hasil tersebut dapat disimpulkan dengan persamaan matematis : 

CAR = -1,861+ Ln 0,050 Size +0,133CFO + 0,065RS -0,005 EG 

Konstanta dalam regresi  pada penelitian ini adalah -1,861. Artinya, jika 

ukuran perusahaan (Size), arus kas operasi (CFO) , split factor (RS) , dan earning 

growth (EG) nilainya adalah 0 maka cummulative abnormal returnnya bernilai 

negatif yaitu -1,861. 
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 4.3.3 Uji Determinan (R
2
)  atau  Menilai Goodness of Fit 

  Uji determinan bertujuan untuk mengukur proporsi atau persentase 

sumbangan variabel bebas yaitu variabel ukuran perusahaan (Size), Arus kas 

operasi (CFO), split factor (RS), dan Earning Growth (EG) terhadap perubahan 

harga saham. Apabila dalam suatu model regresi R
2 

yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas (Ghozali, 2011). Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Regresi Linier Berganda dimana untuk menilai ketepatan fungsi regresi 

sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari Goodness of fit-nya. Secara 

statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik 

F dan nilai statistik t. Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (0 ≤ R
2
≤ 1). 

 

Tabel 4.15 Tabel Goodness of Fit 

 

Model Summary
b
 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,597
a
 ,356 ,270 1,3025011 1,990 

a. Predictors: (Constant), eg, size, rs, cfo 

b. Dependent Variable: car 
Sumber  : Data Hasil Pengolahan SPSS 

Dari Tabel 4.15 yang merupakan hasil pengolahan SPSS, diketahui pada 

model (1) regresi berganda R = 0,597 berarti hubungan (relation) antara ukuran 

perusahaan, arus kas, split factor serta earnings growth terhadap perubahan harga 

saham sebesar 59,7 % dengan nilai R Square sebesar 0,356 berarti 35,6 % variabel 

perubahan harga saham dapat dijelaskan oleh ukuran perusahaan, arus kas operasi, 
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split factor  serta earnings growth sedangkan sisanya sebesar 64,4% dapat 

dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Besarnya 

adjusted R square adalah sebesar 0,27  hal ini berarti 27% variasi perubahan harga 

saham dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen ukuran perusahaan, arus 

kas operasi,  share split, dan earning growth. Sebesar 73 % dijelaskan oleh sebab-

sebab lain diluar model. 

Selain nilai R, R Square dan adjusted R square, diperoleh nilai Standar 

Error of Estimate (SEE) sebesar 1,3025011. Makin kecil nilai SEE akan membuat 

model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen. 

Selain nilai R, R Square dan adjusted R square, diperoleh nilai 1,1883359 

Standar Error of Estimate (SEE) sebesar. Makin kecil nilai SEE akan membuat 

model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen. 

4.4 Pembahasan Uji Hipotesis 

Perbandingan t hitung dan t-tabel serta uji simultan (uji F) dalam 

penelitian ini dengan menggunakan  probabilitas signifikansi 0,05 dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

4.4.1. Pembahasan Hipotesis 2  

Hasil dari pengujian hipotesis kedua pada ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap CAR . Nilai koefisien regresi ukuran perusahaan yang 

diproksikan dengan natural log total asset, yaitu 0,050. Artinya, bahwa setiap 

peningkatan ukuran perusahaan yang diproksikan dengan logaritma  natural total 

asset sebesar satu persen (1%) maka cummulative abnormal return akan 

meningkat dengan nilai absolut anti log 0,050 yaitu sebesar Rp 1,051271  dengan 
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asumsi variabel independen lain dianggap tetap. HO2 diterima dapat dibuktikan 

dengan hasil pengujian yaitu titik kritis (t-tabel) berada pada  t (α/2)% ;df (35-2). 

yaitu -2,034 dan +2,034. Pada hasil penelitian  dibuktikan dari nilai t-hitung 

berada pada t-tabel,yaitu -2,034< 0,524 < +2,034 yang menunjukkan ukuran 

perusahaan  tidak berpengaruh  signifikan terhadap CAR sehingga kesimpulan 

dari hipotesis kedua adalah tidak terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

perubahan harga saham. 

4.4.2. Pembahasan  Hipotesis 3  

Arus kas operasi  berpengaruh terhadap CAR. Arus kas operasi 

diproksikan dengan CFO/ Sales (Arus kas operasi/ Penjualan). Nilai koefisien 

regresi arus kas operasi (CFO)  yaitu 0,133 . Artinya, bahwa setiap arus kas 

operasi sebesar  1,00 maka  cummulative abnormal return akan meningkat sebesar 

0,133 dengan asumsi variabel independen lain dianggap tetap. HO3 ditolak  dapat 

dibuktikan dengan hasil pengujian yaitu titik kritis (t-tabel) berada pada t (α/2) % 

;df (35-2). yaitu -2,034 dan +2,034. Pada hasil penelitian  dibuktikan dari nilai t-

hitung  > t-tabel yaitu 3,382  > 2,034 dan nilai probabilitas signifikansi berada 

dibawah 0,05 yang menunjukkan arus kas operasi berpengaruh secara signifikan 

terhadap CAR.  

4.4.3. Pembahasan  Hipotesis 4 

Split factor (RS) tidak berpengaruh terhadap CAR. Nilai koefisien regresi  

share split yang diproksikan dengan natural split factor, yaitu 0,065. Artinya, 

bahwa setiap peningkatan  split factor sebesar 1,00 maka  cummulative abnormal 

return akan meningkat sebesar 0,065 dengan asumsi variabel independen lain 
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dianggap tetap. HO4 diterima  dapat dibuktikan  dengan hasil pengujian  yaitu titik 

kritis (t-tabel)  berada pada  t (α/2) % ;df (35-2). yaitu -2,034 < α < +2,034. Pada 

hasil penelitian  dibuktikan dari nilai t-hitung  <  t-tabel yaitu -2,034 < 1,028 < 

+2,034 yang menunjukkan split factor  tidak berpengaruh signifikan terhadap 

CAR sehingga kesimpulan dari hipotesis keempat adalah tidak adanya pengaruh 

split factor terhadap perubahan harga saham. Hasil penelitian ini tidak sesuai 

dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Grinblat et.al (1984) yang 

membuktikan split factor berpengaruh signifikan terhadap abnormal return 

perusahaan.   

4.4.4. Pembahasan  Hipotesis 5  

Earning Growth (EG) tidak berpengaruh terhadap CAR. Nilai koefisien 

regresi earning growth bernilai negatif, yaitu –0,005. Artinya, bahwa setiap 

peningkatan earning growth sebesar 1,00 maka cummulative abnormal return 

akan menurun sebesar 0,005  dengan asumsi variabel independen lain dianggap 

tetap HO5 diterima  dapat dibuktikan  dengan hasil pengujian  yaitu titik kritis (t-

tabel)  berada pada  t (α/2) % ; df (35-2). yaitu -2,034 dan  +2,034. Pada hasil 

penelitian  dibuktikan dari nilai t-tabel < t-hitung < t-tabel yaitu -2,034515 < 

0,572 < 2,034 yang menunjukkan earning growth tidak berpengaruh signifikan 

terhadap CAR sehingga kesimpulan dari hipotesis kelima adalah tidak adanya 

pengaruh earning growth terhadap perubahan harga saham.  

4.4.5. Pembahasan Hipotesis 6  

Hasil pada uji hipotesis 6 membuktikan bahwa  F hitung > F tabel yaitu  

4,147  > 3.504685 dengan signifikan level 0,009 yang berarti berada di bawah  α= 
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0,05. Hasil tersebut membuktikan Ho6 ditolak yang berarti membuktikan adanya 

ukuran perusahaan, arus kas operasi,dan split factor, pertumbuhan laba (earning 

growth) secara signifikan berpengaruh secara bersama-sama (simultan)  terhadap 

perubahan harga saham. 

4.5. Argumentasi Penelitian 

4.5.1 Pengujian Hipotesis 1  

Berdasarkan  hasil pengujian hipotesis 1 yaitu pengujian terhadap 

perbedaan CAR sebelum dan sesudah pengumuman share split menghasilkan 

adanya perbedaan yang signifikan. Hal ini dapat terbukti dari adanya nilai 

probabilitas signifikan bernilai 0,012 berada dibawah 0,05. Pengujian terhadap 

titik kritis dalam uji beda CAR sebelum dan sesudah pengumuman menunjukkan 

t-tabel > t-hitung yang berarti Ho dapat ditolak. Adanya perbedaan CAR sebelum 

dan sesudah pengumuman merupakan suatu bukti reaksi pasar terhadap 

pengumuman yang berdampak pada perubahan harga saham, hal ini sejalan 

dengan penelitian Kurniawati (2003) yang membuktikan adanya perbedaan yang 

signifikan namun negatif pada abnormal return sesudah dan sebelum 

pengumuman share split pada sekitar tanggal pengumuman share split. Hasil 

pengujian perbedaan cummulative abnormal return pada penelitian ini berbeda 

dengan pasar yang bereaksi secara signifikan  terhadap pengumuman  merupakan 

bukti akan adanya signaling theory (teori sinyal).  

Ikenberry dan Ramnath (2002) berpendapat bahwa tingkat  pengembalian 

setelah share split adalah hasil dari perubahan bertahap harapan setelah 

pengumuman perpecahan. Penelitian  Hwang et.al (2007) menunjukkan bahwa 
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revisi dalam harapan dapat bervariasi pada  saham.  Dalam Hwang (2007)  jika 

perusahaan diharapkan untuk membagi saham mereka, revisi ekspektasi yang 

diamati jauh lebih besar meskipun masih berlangsung secara dalam waktu yang 

cukup panjang. Dalam merasionalisasi perbedaan  jangka panjang dengan melihat 

perbedaan kinerja pra-split yaitu  sebelum pengumuman pemecahan saham . 

Selisih CAR perusahaan sebelum pengumuman dan setelah pengumuman 

share split pada tahun 2007 lebih besar daripada selisih CAR sebelum dan 

sesudah pengumuman share split tahun  2006. Perbedaan return sebelum dan 

sesudah pengumuman share split yang terjadi pada tahun 2007 dapat dipengaruhi 

oleh kondisi perekonomian dunia yang mengalami krisis keuangan global. Pada 

tahun 2007 merupakan awal dari mulainya krisis keuangan yang terjadi di 

Amerika Serikat yang disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat dalam 

membayar kredit perumahan berdampak pada krisis keuangan yang 

mempengaruhi perekonomian dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang 

terkena dampak krisis tersebut. Pada tahun 2007 merupakan awal dari adanya 

capital outflow yang keluar dalam skala besar yang menyebabkan turunnya IHSG. 

Krisis keuangan global berpengaruh terhadap return tahun selanjutnya setelah 

tahun 2007. Perbedaan yang signifikan pada return sebelum dan sesudah 

perusahaan pada tahun 2008-2012. Adanya krisis keuangan pada pasar keuangan 

dapat mempengaruhi return pasar. Kebijakan akan adanya peningkatan suku 

bunga untuk menjaga stabilitas keuangan dapat menyebabkan turunnya minat 

investor dalam membeli dan menjual saham. Namun, hasil penelitian terhadap 

perbedaan CAR sebelum dan sesudah pengumuman share split menghasilkan 
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hasil yang signifikan dan positif. Hal ini membuktikan meskipun kondisi 

perekonomian menurun, pengumuman share split dapat mempengaruhi minat 

investor untuk membeli dan menjual  saham. 

 Return yang diterima melebihi return yang diharapkan periode sesudah  

pemecahan saham, merupakan adanya perusahaan memperoleh tingkat 

kemampuan pasar (marketability) yang lebih besar. Hwang (2007) menyatakan  

bahwa konsekuensi dari perbedaan  dalam kinerja saham yang terlihat dari harga 

saham yang terdapat di pasar pada periode sebelum dan sesudah pengumuman 

share split yang dibuktikan dengan cara  bagaimana pasar menafsirkan informasi 

dari kedua jenis periode pengumuman. Penafsiran informasi yang terdapat dalam 

pasar dapat terlihat dari minat pasar akan harga saham yang rendah, serta adanya 

ekspektasi akan peningkatan kinerja masa depan yang menjadikan penawaran 

saham yang mengumumkan share split meningkat.  

Adanya reaksi pelaku pasar  yang mengakui bahwa pengumuman share 

split oleh semua perusahaan adalah berita baik akan didahului oleh kinerja yang 

baik. Pelaku pasar akan  akan mengakui bahwa split bukan pertanda begitu baik 

jika didahului dengan kinerja yang lebih lemah. Hal ini  dapat mengurangi  

kredibilitas dalam pengumuman pemecahan  saham yang membuat pelaku pasar 

ragu-ragu dalam merubah harapan mereka tentang atas kinerja masa depan. 

4.5.2 Pengujian Hipotesis 2 

Variabel Size (ukuran perusahaan) yang diproksikan dengan Logaritma 

Natural Total Asset secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
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perubahan harga. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap CAR  yang 

memiliki arti bahwa HO2 diterima dapat dibuktikan dengan hasil pengujian yaitu 

titik kritis (t-tabel) berada pada  t (α/2)% ; df (35-2). yaitu -2,034515 dan +2,034. 

Pada hasil penelitian  dibuktikan dari nilai t hitung  < t tabel  yaitu 0,631 <  2,034 

yang menunjukkan total asset sebagai proksi ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh  signifikan terhadap CAR . Perbedaan hasil pengujian akan ukuran 

perusahaan yang diproksikan dengan total asset yang dilakukan oleh Dennis 

(1998) yang membuktikan adanya pengaruh positif dan signifikan total asset 

dengan CAR selama windows date penelitian yaitu selama 2 minggu dalam 

periode pengumuman share split. Besar atau kecilnya perusahaan pada penelitian 

ini memberikan hasil yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yaitu 

Dennis (1998) dan Hwang (2007).         

Penelitian Dennis (1998) membuktikaan adanya ukuran perusahaan yang 

besar secara signifikan dan positif berpengaruh pada CAR perusahaan yang 

berarti  apabila perusahaan tersebut adalah perusahaan besar maka cummulative 

abnormal return perusahaan memiliki nilai yang tinggi, dan sebaliknya apabila 

perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang kecil maka tidak terjadi 

peningkatan/ perubahan yang besar pada harga saham. Namun pada penelitian ini, 

hal tersebut tidak berpengaruh pada CAR perusahaan. Meskipun terdapat 

perbedaan ukuran perusahaan, secara parsial return yang diterima perusahaan 

tidak jauh berbeda. Perbedaan ukuran tidak menjadi suatu kendala bahwa 

perusahaan dengan ukuran yang kecil akan memperoleh return yang kecil atau 
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mengalami penurunan harga saham. Pada dasarnya investor menginginkan kinerja 

saham yang meningkat diiringi dengan kinerja perusahaan.  

Meskipun perusahaan tersebut besar jika tidak memiliki kinerja saham 

atau kinerja keuangan perusahaan yang baik akan berdampak pada minat investor 

yang berkurang terhadap saham perusahaan. Apabila minat berkurang dan 

berakibat pada turunnya harga saham yang memiliki dampak akhir pada turunnya 

return perusahaan.  

4.5.3 Pengujian Hipotesis 3  

Pada penjelasan hasil pengujian  hipotesis 3 arus kas operasi berpengaruh 

signifikan terhadap perubahan harga saham , dibuktikan dari nilai t-hitung > t-

tabel yaitu 3,575   > 2,034 dan nilai probabilitas signifikansi berada dibawah 0,05 

yang menunjukkan arus kas operasi berpengaruh  positif dan  signifikan terhadap 

CAR sebagai proksi perubahan harga sejalan dengan  hasil  penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Martani (2009). 

Arus kas operasi yang berdampak pada abnormal return perusahaan 

tidak sejalan dengan Triyono dan Jogiyanto (2000) yang meneliti pengaruh 

komponen arus kas dalam menjelaskan return saham. Kandungan informasi yang 

terdapat dalam arus kas operasi pada penelitian  Triharyono dan Jogiyanto (2000) 

membuktikan bahwa arus kas operasi tidak memiliki nilai tambah dalam 

menjelaskan return perusahaan. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil 

utama pendapatan perusahaan (principal revenue activities) dan aktivitas lain 

yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan, umumnya berasal dari 

transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih, 

Analisis Pengaruh..., ELFA OKTAVIA T.SIAHAAN, Ak.-IBS, 2013



109 
 

dan merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasi perusahaan dapat 

menghasilkan kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan 

operasi perusahaan, membayar dividen dan melakukan investasi baru tanpa 

mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar (Daniati dan Suhairi ,2006).    

Adanya informasi yang terkandung dari aktivitas operasi membuktikan 

bahwa kas yang berasal dari operasi perusahaan yang melakukan share split 

mampu  memberikan nilai kontekstual bagi para pelaku pasar untuk mempercayai 

aktivitas operasi perusahaan. Jika dihubungkan dengan dividen, dengan adanya 

arus kas operasi yang baik bagi perusahaan yang melakukan pemecahan saham 

memberikan harapan akan adanya pembagian dividen tahun setelah pemecahan 

saham.  Arus kas operasi berpengaruh secara positif atau mampu menjelaskan 

adanya informasi yang dapat mempengaruhi keputusan investor sehingga 

berdampak secara positif pada perubahan harga saham perusahaan yang 

diproksikan dengan CAR (Cummulative Abnormal Return).    

4.5.3 Pengujian Hipotesis 4  

 Berdasarkan  hasil pengujian hipotesis 4 nilai t-hitung  <  t-tabel yaitu  

1,037 <  2,034 dengan  nilai level signifikansi lebih dari 5 % yaitu 0,370 (37%) 

yang menunjukkan split factor sehingga kesimpulan dari hipotesis keempat adalah 

tidak adanya pengaruh split factor terhadap perubahan harga saham. Hasil 

penelitian berbeda dengan penelitian sebelumnya  Ewijaya dan Indriantoro (1999)  

pemecahan saham berpengaruh negatif signifikan terhadap perubahan harga 

saham. Namun, penelitian ini sejalan dengan  penelitian Seoyoung et.al (2008) 
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dan Kalay dan Kronlund (2012) yang tidak menemukan hasil yang signifikan 

pengaruh dari besarnya faktor pemecahan saham  yang diproksikan dengan split 

factor(RS) terhadap abnormal return. Menurut Kalay dan Kronlund (2012) 

pemecahan saham merupakan sinyal dapat mengakibatkan reaksi positif pasar, 

namun reaksi tersebut disebabkan oleh karena adanya pengumuman akan 

pemecahan saham dan bukan oleh karena besarnya faktor pemecahan saham. 

Penelitian Kalay dan Kronlund (2012) membuktikan meskipun nilai saham yang 

dipecah memiliki split factor lebih besar dan harga saham menjadi lebih murah, 

investor tetap melihat saham-saham yang memiliki nilai premium (saham-saham 

premium) sehingga investor lebih berminat untuk membeli maupun menjual 

saham premium tersebut, meskipun memiliki harga yang lebih tinggi dengan split 

factor yang kecil.  Oleh sebab itu, kesimpulan dari hipotesis 4 adalah investor 

tidak bereaksi akan adanya informasi besar kecilnya rasio pemecahan saham. 

4.5.1 Pengujian Hipotesis 5 

Earning growth tidak berpengaruh signifikan terhadap CAR yang 

dibuktikan dengan adanya nilai signifikansi > 0,05 sehingga kesimpulan dari 

hipotesis kelima adalah tidak adanya pengaruh earning growth terhadap 

perubahan harga saham. Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Asquith et.al 

(1989) dan Kalay dan Krunlond (2012) yang membuktikan adanya pertumbuhan 

laba  pada perusahaan-perusahaan yang melakukan share split. Pada Asquith et.al 

(1989) pertumbuhan laba berpengaruh pada earning growth perusahaan yang 

dibuktikan dengan adanya hasil yang signifikan dari regresi linier sederhana . 

Earning growth berpengaruh secara signifikan  pada abnormal return perusahaan. 
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Pada Kalay dan Krunlond (2012) membuktikan earning growth perusahaan yang 

melakukan share split terbukti lebih tinggi dari  pada  perusahaan yang tidak 

melakukan share split. Adanya pertumbuhan laba yang terdapat pada penelitian 

Kalay dan Krunlond (2012) digunakan untuk meramalkan pendapatan  di periode 

yang akan datang.  

Hasil penelitian pada pertumbuhan laba secara parsial tidak 

mempengaruhi keputusan para investor pada perusahaan yang melakukan 

pemecahan saham di BEI tahun 2006-2012. Hal ini dapat disebabkan karena 

adanya peningkatan laba perusahaan–perusahaan yang melakukan pemecahan 

saham  di Indonesia pada umumnya tidak menunjukkan pertumbuhan yang 

signifikan. Pertumbuhan laba yang tidak signifikan merupakan  sumber informasi 

yang tidak menarik bagi para investor. Hasil dari hipotesis 4 sejalan dengan 

Rakine dan Stice (1997) yang membuktikan bahwa penelitian ini membuktikan 

adanya earning growth tidak berhubungan pada return saat pengumuman share 

split.    

4.5.6 Pengujian Hipotesis 6  

Hasil pengujian hipotesis 6 membuktikan adanya hasil yang signifikan, 

yang membuktikan ukuran perusahaan, arus kas operasi, share split, dan 

pertumbuhan laba merupakan faktor-faktor fundamental secara bersama-sama 

merupakan sumber informasi yang digunakan oleh investor. Faktor-faktor 

fundamental tersebut secara bersama-sama mempengaruhi perubahan harga saham 

membuktikan bahwa investor tidak hanya menggunakan satu sumber informasi 

dalam mengambil keputusan dalam membeli saham.  
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4.5 Implikasi Managerial 

Adanya hipotesis 1 dalam pengumuman share split  dapat  membuktikan 

Signaling Theory. Signaling Theory yang menyatakan bahwa perusahaan yang 

akan melakukan kebijakan  share split  memiliki asimetri informasi, karena pihak 

manajemen mempunyai informasi lebih mengenai prospek perusahaan 

dibandingkan investor (Hartono,2010). Hasil  penelitian Hwang (2007) sejalan 

dengan penelitian ini bahwa periode sebelum dan sesudah pengumuman terdapat 

perbedaan yang signifikan dan positif.  Adanya reaksi tersebut juga membuktikan 

adanya tujuan dari tindakan korporasi yang berupa pengumuman tersebut tercapai. 

Tujuan untuk meningkatkan marketability ditunjukkan dengan adanya perbedaan 

reaksi pasar sebelum dan sesudah share split.  

Pada tahun 2007-2008 terdapat krisis ekonomi yang menyebabkan modal 

yang keluar secara signifikan dari pasar modal Indonesia (Bank Indonesia, 2009) 

yang dapat menurunkan minat para investor untuk membeli saham perusahaan. 

Adanya koefisien determinasi (R
2
) senilai 27 % menjelaskan ada variabel lain 

diluar penelitian yang dapat menjelaskan CAR perusahaan yang melakukan share 

split sebesar 63% sebagai contoh variabel makroekonomi yang berasal dari luar 

perusahaan. Namun, variabel makroekonomi seperti tingkat sukubunga, inflasi, 

jumlah uang beredar tersebut tidak termasuk dalam variabel fundamental yang 

menjadi fokus utama penelitian.  

Di pasar saham, volume perdagangan saham dan IHSG mengalami 

tekanan kuat (Bank Indonesia, 2009).Hal ini dapat berimplikasi pada minat  

investor yang memilih untuk mengurangi investasi apabila investor menyadari 

motivasi dari pemecahan saham yang mereka perkirakan. Akibatnya,  tingkat  
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kenaikan harga maupun penurunan harga tidak terduga tidak terjadi pada 

pengumuman share split. Penurunan harga dapat menyebabkan penurunan return, 

namun hal tersebut tidak berpengaruh pada perusahaan yang melakukan share 

split. Hasil penelitian ini menunjukkan perbedaaan return sebelum dan setelah 

share split adalah signifikan dan positif. Oleh sebab itu dapat disimpulkan, bahwa 

meskipun perekonomian masih dalam kondisi krisis dan terdapat return yang 

negatif pada tahun 2007 dan 2008 yang menjadi periode krisis, pengumuman 

share split menimbulkan persepsi positif yang menyebabkan adanya pengaruh 

positif terhadap pengumuman.  

Selain pengujian informasi akan pengumuman share split dalam melihat 

reaksi investor periode sebelum dan sesudah pengumuman,  pengujian terhadap 

informasi pada pasar bentuk setengah kuat dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan pengujian regresi terhadap faktor fundamental yaitu ukuran 

perusahaan, arus kas, split factor, dan earning growth. Hubungan antar variabel 

juga dapat dipengaruhi oleh adanya kondisi perekonomian yang merupakan faktor 

eksternal perusahaan. Hasil penelitian membuktikan tidak ada hubungan antara  

split factor dengan penurunan  abnormal return perusahaan. Begitu pula dengan 

faktor lainnya dalam penelitian ini seperti ukuran perusahaan, split factor earning 

growth, yang secara parsial tidak berpengaruh terhadap abnormal return 

perusahaan. Hal ini membuktikan meskipun terjadi krisis yang menyebabkan 

penurunan return, krisis tidak mempengaruhi secara keseluruhan ukuran 

perusahaan dan pertumbuhan laba perusahaan-perusahaan yang melakukan share 

split secara signifikan.       
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Adanya informasi yang terkandung dari aktivitas operasi membuktikan 

bahwa kas yang berasal dari operasi perusahaan yang melakukan share split 

mampu  memberikan nilai kontekstual bagi para pelaku pasar untuk mempercayai 

aktivitas operasi perusahaan.. Kandungan yang terdapat informasi  pada arus kas 

operasi dapat menjadi  informasi tambahan yang dapat digunakan perusahaan dan 

investor. Arus kas operasi(CFO/Sales) dalam Martani et.al (2009) menjelaskan 

ekspektasi yang positif terhadap arus kas operasi yang disebabkan kenaikan arus 

kas operasi menunjukkan kenaikan kinerja dari kegiatan inti perusahaan. 

Perubahan harga tersebut secara parsial hanya dipengaruhi oleh arus kas operasi, 

namun secara bersama-sama informasi yang berpengaruh pada perubahan harga 

saham adalah seluruh variabel dari penelitian ini yaitu ukuran perusahaan, split 

factor dan  pertumbuhan laba.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, 

maka  kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Informasi pengumuman share split merupakan informasi yang 

menyebabkan  adanya perubahan harga saham pada perusahaan secara 

signifikan. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan  cummulative abnormal 

return perusahaan yang signifikan pada sebelum dan sesudah 

pengumuman.Reaksi yang dibuktikan dari hasil penelitian ini sejalan 

dengan teori sinyal akan adanya reaksi yang positif yang disebabkan oleh 

pengumuman .  Dalam mengkonfirmasikan sinyal yang baik yang terdapat 

dalam pengumuman rata-rata CAR pada hari pengumuman yaitu pada hari 

ke-0 akan terjadi abnormal return yang positif dan signifikan. Perhatian 

pada pengumuman tersebut tercermin akan adanya peningkatan dan 

penurunan pada periode sesudah pengumuman Perbedaan reaksi sebelum 

dan sesudah pengumuman ini merupakan bukti adanya hipotesis pasar 

efisien / Efficient Market Hypotesis  (Bodie, Kane dan Marcus, 2011)  

2. Adanya reaksi terhadap pengumuman dapat disebabkan oleh adanya 

informasi lain selain pengumuman yaitu ukuran perusahaan  merupakan 

faktor fundamental perusahaan yang tidak mempengaruhi abnormal return 

secara parsial. Semakin besar perusahaan tidak berpengaruh terhadap 
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minat investor untuk membeli saham yang akan berdampak pada 

pergerakan harga saham. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

Deniss(1998) dan Hwang (2007).   

3. Variabel arus kas operasi pada perusahaan yang melakukan pengumuman 

share split berpengaruh secara signifikan terhadap cummulative abnormal 

return perusahaan. Pembuktian ini sejalan dengan penelitian  Kim (2008) 

yang membuktikan adanya pengaruh arus kas operasi terhadap harga 

saham pada perusahaan yang melakukan reserve split.  Kandungan 

informasi pada arus kas dapat merupakan informasi fundamental 

perusahaan yang akan mempengaruhi minat investor untuk membeli dan 

menjual saham. Investor akan memperhatikan kemampuan perusahaan 

dalam mengatur arus kas operasinya. Aktivitas operasi adalah aktivitas 

penghasil utama pendapatan perusahaan (principal revenue activities). 

Arus kas operasi dapat menjadi gambaran akan kegiatan inti dari 

operasional perusahan, sehingga investor dapat menggunakan arus kas 

operasi sebagai penilaian akan kegiatan operasional perusahan.  

4. Pertumbuhan laba yang merupakan faktor-faktor fundamental perusahaan 

yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Pada penelitian ini menghasilkan pertumbuhan laba 

tidak mempengaruhi return perusahaan. Kenaikan atau penurunan laba 

perusahaan tidak menyebabkan pergerakan harga pada perusahaan yang 

melakukan share split. 
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5. Faktor pemecah/ Split Factor merupakan pengukuran besarnya 

kemampuan perusahaan untuk menentukan harga saham yang akan 

dipecah. Semakin kecil harga saham dapat meningkatkan kemampuan 

investor untuk membeli saham, namun semakin besarnya faktor pemecah 

yang menyebabkan harga saham yang semakin kecil tidak terbukti dapat 

meningkatkan keinginan investor untuk membeli saham. Harga saham 

tidak bereaksi secara signifikan yang terlihat dari abnormal return yang 

terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Pengujian 

regresi berganda untuk memberikan faktor-faktor penjelas yang dapat 

menyebabkan cummulative abnormal return (Hartono, 2010).  

6. Hasil pengujian  pada  keempat  variabel independen  secara simultan 

yaitu ukuran perusahaan, arus kas, split factor, earning growth  terhadap 

CAR sebagai independen dan dependen membuktikan hasil yang 

signifikan. Hasil penelitian ini membuktikan ukuran perusahaan, arus kas 

operasi, split factor, dan pertumbuhan laba menjadi informasi yang  

mempengaruhi keputusan investor untuk membeli saham yang akhirnya 

akan mempengaruhi perubahan harga saham (CAR). Hasil ini 

membuktikan akan adanya faktor fundamental perusahaan yang akan 

mempengaruhi keputusan  para investor dipengaruhi oleh informasi dalam 

variabel yang dijelaskan dalam penelitian ini dan  merupakan suatu bentuk 

reaksi yang terjadi pada pasar modal.   
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5.2 Saran 

1. Pada  penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel penelitian 

mengingat besar koefisien determinasi adjusted R square bernilai 27 % 

yang menunjukkan masih  ada variabel lain yang menentukan perubahan 

harga saham misalnya faktor fundamental lainya seperti Price Earning 

Rasio dan resiko pasar. 

2. Penambahan periode jendela dan periode estimasi pada perubahan harga 

saham agar hasi penelitian lebih akurat. Semakin besar jangka waktu 

penelitian akan menghindari adanya bias data dari distribusi informasi. 

3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk melakukan penggolongan 

terhadap emiten yang menjadi objek penelitian berdasarkan jenis 

industrinya karena penggolongan sampel akan memberikan hasil yang 

lebih spesifik akan pengaruh pengumuman share split dan faktor 

fundamental terhadap cummulative abnormal return.   

4. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan variabel lainnya selain 

variabel fundamental perusahaan seperti tingkat suku bunga, money 

supply, dll yang merupakan variabel yang berasal dari luar perusahaan. 
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Lampiran 1 

Tabel 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria Sampel Jumlah 

1. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan yang melakukan Share 

Split minimal 1 kali pada tahun 2006 sampai dengan 2012. 

67 

2. Perusahaan tersebut terdaftar di BEI pada tahun penelitian 2006 , 

2007, 2008, 2009, 2010,2011, 2012. 

(2) 

3. Dalam penelitian ini hanya akan fokus pada perusahaan yang 

melakukan share/share split dan tidak diikuti dengan kebijakan 

lainnya seperti warrant, right issue, deviden saham dan pengumuman 

lainnya di tahun yang sama, sehingga penelitian ini murni hanya 

peristiwa share split saja yang terjadi di tahun tersebut. 

(28) 

4.  Data emiten tersedia lengkap baik harga dan laporan keuangan 

khususnya laporan arus kas dan laporan laba rugi tahunan  yang 

diperlukan untuk kebutuhan analisis penelitian. 

(0) 

5. Perusahaan yang sahamnya tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek 

Indonesia. 
(0) 

Total Perusahaan 37 
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Lampiran 2 

Tabel 4.2 

Daftar Kriteria Perusahaan 

No Nama Perusahaan Kode Tanggal 
Pengumuman 

Kriteria Pemilihan 
Sample 

1 2 3 4 5 

1 Pelayaran tempura Emas Tbk. TMAS 15/03/2006 V V V V V 

2 Duta Pertiwi Nusantara DPNS 7/07/2006 V V X V V 

3 Pembangunan Jaya Ancol Tbk. PJAA 05/07/2006 V V X V V 

4 Lippo Karawaci LPKR 25/07/2006 V V X V V 

5 Jaya Real Property  JRPT 8/08/2006 V V X X V 

6 Tempo Scan Pasific TSPC 12/09/2006 V V X V V 

7 BBL Dharmala Finance BBLD 27/09/2006 V V X V V 

8 Ekadharma Tape Industry EKAD 17/10/2006 V V V V V 

9 Argeni Pratama Ocean Line Tbk. APOL 22/11/2006 V V X V V 

10 Plaza Indonesia Realty  PLIN 19/12/2006 V V X V V 

11 Bimantara Citra  BMTR 20/04/2007 V V V V V 

12 Davomas Abadi DAVO 25/05/2007 V V V V V 

13 Aneka Tambang (Perseroan) Tbk ANTM 11/07/2007 V V V V V 

14 Aneka Kimia Raya AKRA 24/07/2007 V V V V V 

15 Semen Gresik SMGR 6/08/2007 V V V V V 

16 Sorini Coorporation SOBI 21/08/2007 V V V V V 

17 Hortus Danavest Tbk HADE 7/09/2007 V V V V V 

18 Humpus Intermoda Transportasi Tbk HITS 6/09/2007 V V V V V 

19 Pakuwon Jati  PWON 18/09/2007 V V V V V 

20 Chroen Pokphand Indonesia CPIN 30/10/2007 V V X V V 

21 Jaya Pari Steel JPRS 10/12/2007 V V V V V 

22 Lippo Karawachi LPKR 18/12/2007 V V X V V 

23 International Nickel Indonesia INCO 14/01/2008 V V V V V 

24 Panin Securitas Tbk. PANS 18/01/2008 V V V V V 

25 Bank Central Tbk BBCA 25/01/2008 V V V V V 

26 Panorama Sentrawisata Tbk. PANR 1/02/2008 V V V V V 

27 Suryainti Permata Tbk. SIIP 10/03/2008 V X X V V 

28 Suryainti Permata Tbk. SIIP 10/03/2008 V X X V V 

29 Daeyu Orchid Indonesia Tbk. DOID 11/04/2008 V V V V V 

30 Mitra Rajasa Tbk. MIRA 27/05/2008 V V V V V 

31 Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. PGAS 31/07/2008 V V X V V 

32 Berlina BRNA 3/08/2008 V V V V V 

33 Tambang Timah (Persero) TINS 7/08/2008 V V X V V 

34 Island Concepts Indonesia Tbk ICON 5/12/2008 V V V V V 

35 Citra Turbindo CTBN 6/01/2009 V V V V V 
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No Nama Perusahaan Kode Tanggal 
Pengumuman 

Kriteria Pemilihan 
Sample 

1 2 3 4 5 

36 Arwana Citramulia Tbk. ARNA 10/09/2009 V V X V V 

37 Charoen Pokphan Indonesia Tbk CPIN 8/12/2010 V V X V V 

38 Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk KBRI 28/09/2010 V V V V V 

39 Intiland Development Tbk DILD 26/07/2010 V V V V V 

40 Tunas Radean Tbk TURI 17/06/2010 V V X V V 

41 Ciputra Development tbk CTRA 15/06/2010 V V X V V 

42 Multipolar Tbk MLPL 7/04/2010 V V X V V 

43 Central Omega Resources Tbk DKFT 2/12/2011 V V V V V 

44 Samindo Resources Tbk MYOH 16/11/2011 V V V V V 

45 Metro Realty Tbk MTSM 18/10/2011 V V V V V 

46 Jasuindo Tiga Perkasa Tbk JTPE 26/07/2011 V V X V V 

47 Surya Semesta Internusa Tbk SSIA 7/07/2011 V V X V V 

48 Lippo Securities Tbk LPPS 5/07/2011 V V V V V 

49 Astra Otopart Tbk AUTO 24/06/2011 V V X V V 

50 Malindo Feedmil Tbk MAIN 15/06/2011 V V X V V 

51 Pan Brothers Tbk PBRX 15/06/2011 V V V V V 

52 Intraco  Penta Tbk INTA 06/06/2011 V V X V V 

53 Bank Tabungan Pensiunan Nasional 
Tbk 

BTPN 28/03/2011 V V V V V 

54 London Sumatera Plantation Tbk LSIP 25/02/2011 V V X V V 

55 Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BBRI 11/01/2011 V V X V V 

56 Ace Hardware Indonesia Tbk ACES 2/12/2012 V V X V V 

57 Kalbe Farma Tbk KLBF 8/10/2012 V V X V V 

58 Indosiar Karya Media Tbk IDKM 3/10/2012 V V V V V 

59 Kresna Graha Securindo Tbk KREN 7/08/2012 V V V V V 

60 Central Omega Resources Tbk DKFT 3/08/2012 V V X V V 

61 Modern International Tbk MDRN 3/07/2012 V V V V V 

62 Indospring Tbk INDS 10/06/2012 V V V V V 

63 Indomobil Sukses International Tbk IMAS 7/06/2012 V V V V V 

64 Astra International Tbk ASII 5/06/2012 V V X V V 

65 Hero Supermarket Tbk HERO 5/04/2012 V V V V V 

66 Pakuwon Jati Tbk PWON 30/03/2012 V V V V V 

66 Petrosea Tbk PTRO 6/03/2012 V V X V V 

67 Smartfren Telkom Tbk FREN 15/02/2012 V V V V V 
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Lampiran 3 

Tabel 4.3 Daftar Nama Perusahaan 

No. Nama Perusahaan Kode Perusahaan Tanggal Pengumuman 

Share Split 

1 AKR Coorporindo Tbk AKR 27/07/2007 

2 Aneka Tambang Tbk. ANTM 12/07/2007 

3 Bank Central Asia Tbk. BBCA 25/01/2008 

4 Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk BTPN 28/03/2011 

5 Berlina Tbk. BRNA 04/08/2008 

6 Bimantara Citra BMTR 20/04/2007 

7 Central Omega Resources Tbk DKFT 02/12/2011 

8 Citra Tubindo Tbk. CTBN 06/01/2009 

9 Daeyu Orchid IndonesiaTbk. DOID 11/04/2008 

10 Davomas Abadi Tbk DAVO 28/05/2007 

11 Ekadharma Tape Industry EKAD 17/10/2006 

12 Hero Supermarket Tbk HERO 05/04/2012 

13 Horius Danavest Tbk HADE 10/09/2007 

14 Humpuss Intermoda Transportasi Tbk HITS 11/09/2007 

15 Indomobil Sukses International Tbk IMAS 07/06/2012 

16 Indosiar Karya Media Tbk IDKM 03/10/2012 

17 Indospring Tbk INDS 19/06/2012 

18 International Nickel Indonesia Tbk. INCO 14/01/2008 

19 Intiland Development Tbk. DILD 26/07/2010 

20 Island Concepts Indonesia Tbk. ICON 05/12/2008 

21 Jaya Pari Steel Tbk JPRS 12/12/2007 

22 Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk KBRI 28/09/2010 
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No. Nama Perusahaan Kode Perusahaan Tanggal Pengumuman 

Share Split 

23 Kresna Graha Sekurindo Tbk KREN 07/08/2012 

24 Lippo Securities Tbk LPPS 05/07/2011 

25 Metro Realty Tbk MTSM 18/10/2011 

26 Mitra Rajasa Tbk. MIRA 27/05/2008 

27 Modern International Tbk. MDRN 03/07/2012 

28 Pakuwon Jati Tbk. PWON 19/09/2007 

29 Pakuwon Jati Tbk. PWON 06/03/2012 

30 Pan Brothers Tbk PBRX 15/06/2011 

31 Panin Sekuritas Tbk. PANS 18/01/2008 

32 Panorama Sentrawisata Tbk. PANR 01/02/2008 

33 Pelayaran Tempura Emas Tbk. TMAS 15/03/2006 

34 Samindo Resources Tbk MYOH 16/12/2011 

35 Semen Gresik (Persero) Tbk SMGR 07/08/2007 

36 Smartfren Telecom Tbk FREN 15/02/2012 

37 Sorini  Corporation Tbk SOBI 22/08/2007 
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Lampiran 4 

Tabel 4.6 Daftar Perusahaan Pada Uji Beda 

No Nama Perusahaan Kode Perusahaan 

1 AKR Coorporindo Tbk AKR 

2 Aneka Tambang Tbk. ANTM 

3 Bank Central Asia Tbk. BBCA 

4 Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk BTPN 

5 Berlina Tbk. BRNA 

6 Bimantara Citra BMTR 

7 Citra Tubindo Tbk. CTBN 

8 Daeyu Orchid IndonesiaTbk. DOID 

9 Davomas Abadi Tbk DAVO 

10 Ekadharma Tape Industry EKAD 

11 Hero Supermarket Tbk HERO 

12 Horius Danavest Tbk HADE 

13 Humpuss Intermoda Transportasi Tbk HITS 

14 Indosiar Karya Media Tbk IDKM 

15 Indospring Tbk INDS 

16 International Nickel Indonesia Tbk. INCO 

17 Intiland Development Tbk. DILD 

18 Island Concepts Indonesia Tbk. ICON 

19 Jaya Pari Steel Tbk JPRS 

20 Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk KBRI 

21 Kresna Graha Sekurindo Tbk KREN 

22 Lippo Securities Tbk LPPS 

23 Metro Realty Tbk MTSM 

24 Mitra Rajasa Tbk. MIRA 

25 Pakuwon Jati Tbk. PWON 

26 Pakuwon Jati Tbk. PWON 

27 Pan Brothers Tbk PBRX 

28 Panin Sekuritas Tbk. PANS 

29 Panorama Sentrawisata Tbk. PANR 

30 Pelayaran Tempura Emas Tbk. TMAS 

31 Semen Gresik (Persero) Tbk SMGR 

32 Sorini  Corporation Tbk SOBI 
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Lampiran 5 

Tabel 4.9  

Daftar Perusahaan Pada Pengujian Regresi 

Nama Perusahaan car size CFO RS EG 

AKR Coorporindo Tbk -1,1204 28,4800 0,0403 0,8000 0,4928 

Aneka Tambang Tbk. -0,5014 29,6178 0,1425 0,8000 2,3053 

Bank Central Asia Tbk. 0,0285 26,1078 0,3799 0,8180 0,2867 

Bank Tabungan Pensiunan Nasional 

Tbk 1,0359 31,1726 -0,1922 0,2000 0,6731 

Berlina Tbk. 0,0503 26,7344 0,0265 0,5000 1,0003 

Bimantara Citra -0,5694 29,8050 0,0388 0,7653 2,2923 

Central Omega Resources Tbk -0,5241 24,0089 0,0000 0,5000 

-

42,6106 

Citra Tubindo Tbk. 0,0022 28,2186 0,0315 0,9000 -0,2804 

Daeyu Orchid IndonesiaTbk. 0,6394 27,8208 -0,1100 0,5000 -0,2683 

Davomas Abadi Tbk -0,1903 28,6272 0,0213 0,5000 0,0620 

Ekadharma Tape Industry -0,3782 25,0377 0,0839 0,5000 0,1478 

Hero Supermarket Tbk 0,7324 28,9446 0,0485 10,0000 0,1065 

Horius Danavest Tbk -0,8483 26,2316 0,0426 0,5000 3,3161 
Humpuss Intermoda Transportasi Tbk 

-0,5473 28,3315 0,3861 0,5000 -1,7845 

Indomobil Sukses International Tbk 0,1529 30,1893 -0,0765 0,5000 -0,1823 

Indosiar Karya Media Tbk 0,0530 27,5211 0,1775 0,2000 -3,6543 

Indospring Tbk 0,2263 27,7618 0,0983 0,7143 0,1134 

International Nickel Indonesia Tbk. -0,2037 23,5884 0,6024 0,9000 -0,6937 

Intiland Development Tbk. 0,2430 28,3919 0,2688 0,5000 -2,3868 

Island Concepts Indonesia Tbk. 0,0000 23,3009 0,0326 0,5000 0,1503 

Jaya Pari Steel Tbk -0,7026 25,9670 -0,1400 0,8000 0,5513 

Kertas Basuki Rachmat Indonesia 

Tbk 0,3996 27,7250 -0,1818 2,0000 -1,0414 

Kresna Graha Sekurindo Tbk -0,0530 24,0396 2,1485 0,2500 0,6763 

Lippo Securities Tbk -0,2042 27,0976 -1,9316 2,0000 -1,0187 

Metro Realty Tbk -0,0815 25,4310 0,3456 0,2500 1,2243 

Mitra Rajasa Tbk. -0,7241 20,8265 0,0359 0,1677 

-

19,6113 

Modern International Tbk. -6,9737 27,6913 -1,3548 0,2000 -0,0175 

Pakuwon Jati Tbk. -1,4572 21,7244 0,0079 0,8000 2,8251 

Pakuwon Jati Tbk. -0,2411 22,4715 0,0002 0,3333 1,0249 

Pan Brothers Tbk 0,0778 27,5114 0,0014 0,2500 1,0205 

Panin Sekuritas Tbk. 0,2404 27,8920 -0,5490 0,5000 -0,5803 

Panorama Sentrawisata Tbk. 0,0412 26,7229 0,0042 0,6667 -0,2866 
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Nama Perusahaan car size CFO RS EG 

Pelayaran Tempura Emas Tbk. -0,7351 31,8357 0,2322 0,5000 -0,7989 

Samindo Resources Tbk 4,4763 26,5834 37,5800 8,0000 58,3939 

Semen Gresik (Persero) Tbk -1,2433 22,7377 0,1826 0,9000 0,3704 

Smartfren Telecom Tbk 0,5460 30,1403 -0,7961 20,0000 -0,3488 

Sorini  Corporation Tbk -1,3600 27,1883 0,0869 0,1082 4,1287 
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