
 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan pasar modal di Indonesia saat ini semakin berkembang pesat, 

seiring dengan pertumbuhan yang terjadi pada perekonomian negara Indonesia di 

bidang sektor rill. Pasar modal atau bursa efek merupakan tempat terjadinya 

transaksi surat-surat berharga seperti saham, obligasi, dan lain-lain yang memiliki 

fungsi ekonomi dan keuangan yang diperlukan oleh masyarakat sebagai media 

alternatif penghimpun dana.  

 Kehadiran pasar modal di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Bursa 

di Indonesia berdiri pada tahun 1912. Perkembangan bursa efek di Indonesia tidak 

terlepas dari surutnya iklim politik, ekonomi dan keuangan negara ini. Bursa efek 

Indonesia mengalami kemunduran aktivitas  pada 1940, muncul lagi pada tahun 

1952 kemudian menghilang kemudian bangkit kembali tanggal 10 Agustus 1977. 

Sejak dibuka pada 1977, pasar modal diawasi dan dilaksanakan oleh Bapepam, 

badan yang berada dalam lingkungan Departemen Keuangan. Pelaku pasar modal 

selain Bapepam adalah perusahaan-perusahaan efek yang menjadi perantara antara 

perusahaan yang membutuhkan dana (emiten) dan para pemilik dana (pemodal atau 

investor), para akuntan, notaris, penasihat hukum, dan para penilai yang menduduki 

tempat vital dalam konfigurasi pasar modal. Selanjutnya 1992 pengelolaan 

diserahkan kepada pihak swasta lazimnya hampir diseluruh dunia. Perkembangan 

pasar yang begitu cepat menghendaki adanya efisensi kerja dan otomatisasi bursa. 

Kemudian lahirlah Jakarta Automated trading System (JATS) pada tahun 1995 yang 

diperkuat undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang 

memberikan pengertian tentang pasar modal, yaitu kegiatan yang bersangkutan 

dengan penawaran umum dan perdagangan efek diterbitkannya, serta lembaga dan 

profesi yang berkaitan dengan efek. 



 

 

 

 

Bursa efek terlahir di Indonesia dengan nama Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan 

Bursa Efek Surabaya (BES), namun terjadi penggabungan antara kedua bursa 

tersebut menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang merupakan lembaga 

perekonomian yang bergerak di bidang sektor non riil, bursa efek mempunyai 

hubungan yang erat dengan investor selaku pihak yang akan melakukan investasi di 

bursa efek pada perusahaan yang memiliki status go public. Menurut Sunariyah 

(2006:56) Go public artinya perusahaan tersebut telah memutuskan untuk menjual 

sahamnya kepada publik dan siap dinilai publik secara terbuka. Keuntungan dari go 

public adalah (1) mampu meningkatkan likuiditas perusahaan, (2) memberi 

kesempatan melakukan diversifikasi, (3) memberi pengaruh pada nilai perusahaan, 

(4) memberi kesempatan kepada publik untuk dapat menilai perusahaan secara 

lebih transparan. 

Oleh sebab itu bagi calon investor memerlukan informasi terkait dengan 

pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk berinvestasi. Ini merupakan suatu 

ketidakpastian dimasa mendatang bagi para investor yang akan melakukan investasi 

di bursa efek atau pasar modal, tidak hanya risk namun tingkat return yang akan 

diperoleh para investor perlu diperhitungkan dengan matang agar keputusan yang 

diambil dapat menguntungkan. 

 Salah satu informasi yang ada yaitu pengumuman stock split atau 

pemecahan saham. Menurut Brigham dan Gapenski (1994) dalam Pertiwi (2006:3),  

mengartikan stock split atau pemecahan saham adalah aktivitas yang dilakukan oleh 

perusahaan go public untuk menaikkan jumlah saham yang beredar dimana 

aktivitas tersebut biasanya dilakukan pada saat kondisi harga saham dianggap 

terlalu tinggi bagi perusahaan sehingga ini akan mengakibatkan kemampuan daya 

beli investor menjadi berkurang. 

 Pengumuman pemecahan saham ini dianggap oleh sebagian investor 

merupakan informasi yang berarti untuk melakukan keputusan dalam investasi 

dibursa efek. Dengan adanya informasi pemecahan saham ini maka harga saham 

akan menjadi lebih rendah sehingga akan lebih mudah dijangkau oleh investor kecil 



 

 

 

 

sehingga kemampuan daya beli investor menjadi meningkat, hal ini kemungkinan 

akan  menimbulkan peningkatan permintaan saham oleh investor. 

Menurut Jogiyanto dalam Fahmi (2012:135), menyatakan bahwa pemecahan 

saham dianggap sebagai informasi yang berarti oleh para manajer berupa suatu 

sinyal atau tanda-tanda yang menggambarkan suatu perusahaan yang dapat dilihat 

dari dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Dikatakan positif karena manajer 

perusahaan akan menyampaikan prospek masa depan perusahaan yang baik kepada 

publik. Dikatakan negatif ketika perusahaan memberikan sinyal yang tidak valid 

yang menyebabkan ketidakmampuan dalam menanggung biaya yang harus 

ditanggung ketika melakukan stock split. 

Stock split terdiri dari dua jenis yaitu split up dan split down. Split up 

(pemecahan saham naik) adalah penurunan naik nominal per lembar saham yang 

mengakibatkan bertambahnya jumlah lembar yang beredar. Misalnya pemecahan 

saham dengan faktor pemecahan 1:2. Pada awalnya Rp 1.000, maka setelah 

dilakukan split up dengan perbandingan 1:2, nilai nominal per lembar saham adalah 

Rp 500, sehingga satu lembar menjadi dua lembar. Sedangkan split down 

(pemecahan saham turun) adalah peningkatan nilai nominal per lembar saham yang 

mengakibatkan berkurangnya jumlah saham yang beredar. Misal split down dengan 

pemecahan 2:1 yang merupakan kebalikan dari split up. Awalnya nilai nominal per 

lembar saham Rp 1.000, kemudian dilakukan split down dengan perbandingan 2:1, 

maka nilai nominal perlembar saham baru adalah Rp 2.000 dan jumlah lembar 

saham yang pada awalnya dua lembar saham menjadi satu lembar saham. 

http://infodatabroker.blogspot.com/2012/05/stock-splitataupemecahansaham.html 

Dalam melakukan investasi baik investasi jangka panjang maupun investasi 

jangka pendek tentu saja ada risiko atau risk yang harus diperhitungkan guna 

mengurangi kerugian yang akan dialami. Menurut Gumanti (2011:50) Risk atau 

Risiko diartikan sebagai kemungkinan mengalami kerugian, yang biasanya diukur 

dalam kemungkinan probability bahwa beberapa hasil akan muncul yang bergerak 

dalam kisaran sangat baik (misalnya, asetnya berlipat ganda) ke sangat buruk 

(misalnya, asetnya menjadi tidak bernilai sama sekali). Risiko juga dapat diartikan 



 

 

 

 

sebagai kemungkinan terjadinya kerugian yang akan dialami investor atau 

ketidakpastian atas return yang akan diterima di masa mendatang. Definisi  lainnya 

risiko adalah kemungkinan melesetnya atau tidak tercapainya hasil perolehan dari 

apa yang diharapkan oleh investor. Risiko sering kali disebut juga sebagai 

ketidakpastian uncertainty.  

Adapun pengertian dalam konsep risiko investasi saham, risiko diartikan 

sebagai variabilitas return yang dikaitkan dengan suatu saham. Jika diterapkan 

dalam konteks sekuritas secara umum, maka risiko dapat diartikan sebagai 

kemungkinan melencengnya atau tidak tercapainya harapan diperolehnya return 

tertentu. Menurut Sunariyah (2006:194), ada dua komponen risiko investasi yaitu, 

(1) risiko tidak sistematik (unsystematic risk) dan (2) risiko sistematik (systematic 

risk). Risiko tidak sistematik merupakan risiko yang terkait dengan suatu saham 

tertentu umumnya dapat dihindari (avoidable) atau diperkecil melalui diversivikasi 

(diversifiable), sedangkan risiko sistematik merupakan risiko pasar yang bersifat 

umum dan berlaku bagi semua saham dalam pasar modal yang bersangkutan yang 

mana risiko ini tidak mungkin dapat dihindari oleh pemodal melalui diversifikasi 

sekalipun. 

Dibalik risiko yang harus dihadapi ada juga return yang akan didapat dari 

pemecahan saham (stock split), menurut Eduardus Tandelilin (2001:47) 

mengemukakan bahwa: “Return merupakan salah satu faktor yang memotivasi 

investor berinteraksi dan juga merupakan imbalan keberanian investor dalam 

menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya.” Singkatnya return adalah 

keuntungan yang diperoleh investor dari dana yang ditanamkan pada suatu 

investasi. Sumber-sumber return investasi terdiri dari dua komponen utama, yaitu 

yield dan capital gain (loss). Yield merupakan komponen return yang 

mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu 

investasi. Jika berinvestasi dalam saham, yield ditunjukkan oleh besarnya dividen 

yang diperoleh. Sedangkan, capital gain (loss) sebagai komponen kedua dari return 

merupakan kenaikan atau penurunan harga suatu surat berharga (saham atau 

obligasi), yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian bagi investor. Return 



 

 

 

 

saham ini bisa berupa return realisasi atau return ekspetasi. Return realisasi 

(realized return) merupakan return yang telah terjadi yang dihitung berdasarkan 

data historis. Return realisasi penting karena digunakan sebagai salah satu pengukur 

kinerja dari perusahaan serta sebagai dasar penentuan return ekspetasi (expected 

return) untuk mengukur risiko di masa yang akan datang. Sedangkan return 

ekspetasi (expected return) adalah return yang akan diperoleh investor di masa 

yang akan datang dimana return ini sifatnya belum terjadi.  

Adapun abnormal return,  Jogiyanto (2003:416) mengemukakan bahwa 

abnormal return atau excess return merupakan kelebihan dari return yang 

sesungguhnya terjadi terhadap return normal. Return normal merupakan return 

ekspetasi (return yang diharapkan oleh investor). Menurut Samsul (2006:275), 

abnormal return adalah selisih antara realized return atau actual dan return yang 

diharapkan (expected return) yang dapat terjadi sebelum informasi diterbitkan atau 

telah terjadi kebocoran informasi (leakage of information ) sesudah informasi resmi 

diterbitkan. 

Dengan pertimbangan risk dan return ini, diharapkan para investor mampu 

memilih portofolio (serangkaian kombinasi beberapa aktiva yang diinvestasi dan 

dipegang oleh pemodal, baik perorangan maupun lembaga) yang baik yang dapat 

menguntungkan investor itu sendiri. Adapun tujuan dari pemilihan portofolio ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Berusaha untuk memberikan keuntungan yang maksimum sesuai dengan 

yang diharapkan atau adanya pengembalian yang diharapkan (expected  

return). 

2. Menciptakan  risiko yang minimum. 

3. Menciptakan  kontinuitas dalam bisnis. 

  Namun dalam pemilihan portofolio yang baik, tentunya para investor 

memerlukan informasi yang penting terkait dengan risk dan return yang akan 

didapat di masa mendatang. Bila ditinjau kaitan antara stock split dengan risiko 

saham, dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Yosef dan Brown (1977) 

dalam Brennan dan Copeland (1988:84), menyatakan bahwa systematic risk dari 



 

 

 

 

stock split mengalami penurunan pada bulan-bulan setelah stock split. Menurut 

pengamatan mereka hal tersebut terjadi karena pada saat menjelang stock split, 

investor merasakan ketidakpastian mengenai kestabilan laba dan prospek dividen di 

masa yang akan datang. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Brennan 

dan Copeland (1988:84)  ditemukan bahwa adanya systematic risk yang lebih besar 

di hari pengumuman stock split dan ex-date dari pada hari-hari di sekitar 

pengumuman stock split (the surrounding days). Diyakini juga bahwa systematic 

risk di hari ex-date cenderung mengalami peningkatan yang permanen. 

files.wordpress.com/2011/04/24-analisis-dampak-stock-split-terhadap-risiko-

sistematis-dan-abnormal-return.pdf 

  Adapun tinjauan antara stock split dan return, dalam penelitian Fatmawati 

dan Asri (1999) dalam Wijanarko (2012:21), menunjukkan bahwa terdapat 

penurunan terhadap volume perdagangan saham dan return saham ketika dilakukan 

stock split. Hasil penelitian Sutrisno (2000) dalam Wijanarko (2012:21), diperoleh 

bahwa terdapat peningkatan volume perdagangan saham tetapi tidak terdapat 

perbedaan abnormal return. Sehingga pemecahan saham berpengaruh signifikan 

terhadap volume perdagangan saham tapi tidak berpengaruh pada return saham. 

Adapun hasil penelitian Ali Sadiki (2011) dalam Wijanarko (2012:22), bahwa tidak 

ada perbedaan volume perdagangan saham dan return saham sebelum maupun 

sesudah pemecahan saham. Penelitian oleh Bishara (1998) dalam Munawarah 

(2009:5) bahwa pemecahan saham tidak berpengaruh terhadap abnormal return. 

Hasil penelitian Pertiwi (2006), diperoleh bahwa tidak ada perbedaan tingkat 

systematic risk baik sebelum maupun sesudah stock split dan tidak ada perbedaan 

antara abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman stock split. Hasil 

penelitian Milla (2010), diperoleh hasil bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan 

rata-rata volume perdagangan sebelum dan sesudah pemecahan saham, dan tidak 

ada pengaruh yang signifikan rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah stock 

split. http://eprints.undip.ac.id/25119/1/Skripsi.PDF 

 



 

 

 

 

  Berikut ini adalah grafik 1.1 yang merupakan data historis Emiten pada 

Sektor Aneka Industri 2010-2012 

Grafik 1.1 

Data Preview Price dan Close Price  

15 hari sebelum dan 15 hari sesudah Stock Split 
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Berdasarkan hasil dari peneliti terdahulu dapat dikatakan bahwa informasi 

stock split dalam kaitannya dengan risk dan return saham menjadi suatu hal yang 

penting dalam memutuskan untuk berinvestasi dengan membeli saham yang mampu 

menstabilkan laba dan prospek dividen di masa yang akan datang. Sedangkan 

berdasarkan fenomena yang terjadi pada grafik 1.1 di atas menunjukan bahwa 

beberapa emiten mendapatkan anomali (penambahan volume perdagangan yang 

cukup drastis di waktu-waktu tertentu yang terjadi sesudah dilakukannya stock 

split) di mana hal ini ditunjukkan pada hari ke-16. Adanya latar belakang tersebut 

mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perbedaan 

Systematic Risk dan Abnormal Return sebelum dan sesudah Stock Split pada 

Emiten Sektor Aneka Industri di tahun 2010-2012”. 

 

 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

 6,000

 7,000

 8,000

 9,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031

Prev.AUTO

Prev.PBRX

Prev.INDS

Prev.IMAS

Prev.ASII

Close AUTO

Close PBRX

Close INDS

Close IMAS

Close ASII



 

 

 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya diketahui bahwa dengan adanya 

pemecahan saham (stock split) dapat menyebabkan kenaikan dan penurunan 

terhadap systematic risk dan abnormal return. Beberapa emiten yang mendukung 

berpendapat bahwa dengan harga saham yang lebih rendah maka akan 

meningkatkan kemampuan investor kecil untuk berinvestasi sehingga akan 

berdampak pada pasar yang lebih likuid dan harga saham akan berfluktuatif 

sehingga memungkinkan investor mendapat keuntungan. Sedangkan emiten yang 

menentang stock split berpendapat bahwa tingkat harga saham setelah stock split 

belum cukup menjamin keberhasilan perusahaan karena terdapat ketidakpastian risk 

dan return yang akan dihadapi. Hal ini didukung dengan adanya fenomena yang 

terjadi yang dipaparkan dalam grafik 1.1 sampai dengan grafik 1.5 yang merupakan 

gambaran data dari beberapa emiten melakukan stock split dengan nilai close price 

di masa 15 hari sebelum dan 15 hari sesudah dilakukan stock split. 

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka penelitian 

ini akan menguji mengenai, (1) Apakah terdapat perbedaan antara systematic risk 

sebelum dan sesudah stock split, (2) Apakah terdapat perbedaaan antara abnormal 

return sebelum dan sesudah stock split. 

 

1.3   Maksud dan Tujuan Penelitian 

Berpijak pada identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian 

ini mempunyai maksud dan tujuan, (1) Untuk mengetahui apakah ada perbedaan 

antara systematic risk sebelum dan sesudah stock split, (2) Untuk mengetahui 

apakah ada perbedaan antara abnormal return sebelum dan sesudah stock split. 

 

1.4   Manfaat Penelitian 

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menemukan jawaban atas masalah-

masalah yang telah diidentifikasi di atas dan dapat memberi manfaat yang positif 

pada dunia pendidikan. Selain itu penelitian ini dharapkan dapat berguna bagi pihak 

yang memiliki kepentingan terhadap penelitian ini yang di antaranya yaitu : 



 

 

 

 

1. Bagi Perusahaan 

Sebagai salah satu bahan pertimbangan sebelum melakukan stock split. 

2. Bagi Investor 

Memberikan sumber informasi khususnya dalam hal pengambilan keputusan 

berinvestasi pada saat terjadinya pengumuman stock split. 

3. Bagi Peneliti 

Dapat menjadi acuan dalam melakukan penelitian yang lebih luas dan 

mendalam mengenai stocksplit. 

4. Bagi Pembaca 

Sebagai sumbangan pustaka dan bahan tambahan pengetahuan mengenai 

stocksplit, systematic risk dan abnormal return. 

 

1.5   Kerangka Pemikiran 

  Penelitian ini didasari dengan adanya perbedaan pendapat dari setiap 

penelitian-penelitian terdahulu, seperti : 

1. Penelitian Bar-Yosef dan Brown (1977) dalam Brennan dan Copeland 

(1988:84), menyatakan bahwa systematic risk dari stock split mengalami 

penurunan pada bulan-bulan setelah stock split. Menurut pengamatan 

mereka hal tersebut terjadi karena pada saat menjelang stock split, investor 

merasakan ketidakpastian mengenai kestabilan laba dan prospek dividen di 

masa yang akan datang.  

2. Pelitian Fatmawati dan Asri (1999) dalam Wijanarko (2012:21), 

menunjukkan bahwa terdapat penurunan terhadap volume perdagangan 

saham dan return saham ketika dilakukan stock split. 

3. Penelitian Sutrisno (2000) dalam Wijanarko (2012:21), diperoleh bahwa 

terdapat peningkatan volume perdagangan saham tetapi tidak terdapat 

perbedaan abnormal return. Sehingga pemecahan saham berpengaruh 

signifikan terhadap volume perdagangan saham tapi tidak berpengaruh pada 

return saham. 



 

 

 

 

4. Penelitian Ali Sadiki (2011) dalam Wijanarko (2012:22), bahwa tidak ada 

perbedaan volume perdagangan saham dan return saham sebelum maupun 

sesudah pemecahan saham. 

5. Penelitian oleh Bishara (1998) dalam Munawarah (2009:5) bahwa 

pemecahan saham tidak berpengaruh terhadap abnormal return. 

6. Penelitian Brennan dan Copeland (1988:84), ditemukan bahwa adanya 

systematic risk yang lebih besar di hari pengumuman stock split dan ex-date 

dari pada hari-hari di sekitar pengumuman stock split (the surrounding 

days). Diyakini juga bahwa systematic risk di hari ex-date cenderung 

mengalami peningkatan yang permanen.  

7. Penelitian Pertiwi (2006), diperoleh bahwa tidak ada perbedaan tingkat 

systematic risk baik sebelum maupun sesudah stock split dan tidak ada 

perbedaan antara abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman stock 

split.  

8. Penelitian Milla (2010), diperoleh hasil bahwa tidak ada pengaruh yang 

signifikan rata-rata volume perdagangan dan tidak ada pengaruh yang 

signifikan rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah stock split. 

files.wordpress.com/2011/04/24-analisis-dampak-stock-split-terhadap-

risiko-sistematis-dan-abnormal-return.pdf 

Adanya perbedaan penelitian-penelitian tersebut dan adanya fenomena yang 

terjadi pada grafik sebelumnya di atas, pandangan atas stocksplit dianggap positif 

dan mampu diterima oleh para emiten. Pemecahan lembar saham menjadi lebih 

banyak disinyalir dapat memberikan harapan yang sesuai bagi perusahaan dengan 

memberikan keuntungan yang tinggi dengan menambahkan jumlah investor agar di 

saat perusahaan mengalami kerugian, risiko yang ditanggung pun akan semakin 

rendah karena adanya pembagian risiko pada para investor yang dapat mengurangi 

beban perusahaan. 

  Menurut Van Horne dan Wachowitz dalam Fahmi (2012:133), stock split 

adalah peningkatan jumlah saham beredar dengan mengurangi nilai nominal saham. 

Menurut Hendy Fakruddin dalam Fahmi (2012:133), stock split (pemecahan saham) 



 

 

 

 

adalah pemecahan nominal saham menjadi nominal yang lebih kecil. Adapun 

pendapat Khomsiyah dan Sulistyo dalam Fahmi (2012:134), menyatakan bahwa 

pemecahan saham (stock split) merupakan perubahan nilai nominal per lembar 

saham dan menambah jumlah saham yang beredar sesuai dengan faktor pemecahan 

atau split factors.  

  Kebijakan melaksanakan penerbitan stocksplit di suatu perusahaan secara 

umum bertujuan untuk ; 

1. Menghindari harga saham yang terlalu tinggi sehingga memberatkan untuk 

membeli/menjual saham. 

2. Mempertahankan likuiditas saham. 

3. Menarik investor yang berpotensi lebih banyak guna memiliki saham. 

4. Menarik minat investor kecil untuk memiliki saham. 

5. Menambah jumlah saham yang beredar. 

6. Memperkecil risiko yang akan terjadi, dengan diversifikasi investasi. 

  Selain itu pendapat lain yang dikemukakan oleh Scoot, Martin, Petty, dan 

Keown dalam Fahmi (2012:134), bahwa ada beberapa alasan mengapa manajer 

perusahaan melakukan stocksplit antara lain, (1) Agar saham tidak terlalu mahal 

sehingga dapat meningkatkan jumlah pemegang saham dan meningkatkan likuiditas 

perdagangan saham, (2) Untuk mengembalikan harga dan ukuran perdagangan rata-

rata saham pada kisaran yang telah ditargetkan, (3) Untuk membawa informasi 

mengenai kesempatan berinvestasi yang berupa peningkatan laba dan dividen kas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kebijakan Deviden 

Gambar 1.1 

Skema Kerangka Pemikiran 

KEUANGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ket.  

     Variabel yang diteliti 

Variabel yang tidak diteliti 

  

 

Cash 
Dividen 

Realized 
Return 

Systematic 
Risk 

Pasar Uang dan Modal Investasi  Menajemen Keuangan 

Portofolio 

Saham 

Stock 
Dividen 

Stock 
Split 

Dividen 
Likuiditas 

Dividen 
Property 

Dividen 
Scrip 

Expected 
return 

Unsystematic 
Risk 

Risk Return 

Abnormal 
Return 



 

 

 

 

Dari kerangka pemikiran di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai 

berikut : 

H�  : Terdapat perbedaan antara systematic risk sebelum dan sesudah stock split 

pada Emiten Sektor Aneka Industri di tahun 2010-2012. 

H�   : Terdapat perbedaan antara abnormal return sebelum dan sesudah stock 

split pada Emiten Sektor Aneka Industri di tahun 2010-2012. 

 

1.6   Metode dan Teknik Penelitian 

 

1. Objek Penelitian 

Systematic Risk dan Abnormal Return pada Emiten Sektor Aneka Industri. 

 

2. Jenis Data 

a. Data Primer  

Data yang diperoleh dari penelitian secara langsung terhadap objek. 

b. Data Sekunder  

Data yang diperoleh dengan membaca buku-buku yang berhubungan 

dengan penelitian yang dilakukan. 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung terhadap 

objek penelitian. 

b. Wawancara atau Interview 

Pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara langsung 

dengan berbagai pihak terkait, yang dapat memberikan data-data yang 

diperlukan. 

c. Dokumentasi  

Pengumpulan data melalui catatan perusahaan yang berhubungan 

dengan masalah penelitian. 



 

 

 

 

 

4. Metode analisa data 

 Di dalam analisa data yang akan digunakan ada dua jenis metode yaitu 

metode kepustakaan dan metode analisis (lapangan). 

  Metode kepustakaan : 

a) Metode deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 

(independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara 

variabel satu dengan variabel lainnya 

b) Metode verifikatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antar variabel melalui suatu pengujian hipotesis 

penelitian dengan menggunakan perhitungan statistik 

   

  Metode analisis (lapangan) : 

a) Metode studi kasus ialah sampel atau perbandingan data 

  Teknik analisis meliputi : 

1. Analisa Kualitatif 

Yaitu analisa yang dilakukan dengan membaca table grafik atau angka-

angka yang ada, kemudian dilakukan intreprestasi yang dilandasi teori 

yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 

2. Analisa Kuantitatif 

Yaitu analisa yang menggunakan alat pengukur statistik seperti analisa 

regresi linear berganda, analisa standar error of estimate uji regresi 

serentak, analisa koefisien determinasi, analisa koefisien korelasi 

berganda, analisa koefisien korelasi parsial, dan yang lainnya. 

 

1.7   Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian mengambil data dengan mengunduh data yang dibutuhkan 

melalui situs jejaring internet  www.scribd.com, www.google.com, 

www.duniainvestasi.com, www.idx.com dan lainnya. Sedangkan waktu dan 



 

 

 

 

penelitian ini terhitung sejak bulan November 2012 sampai dengan bulan April 

2013. Untuk memperjelas jadwal penelitian, peneliti membuat tabulasi jadwal 

penelitian pada tabel 1.1 sebagai berikut : 

 

Tabel 1.1 

Tabulasi Jadwal Penelitian 

 

 

1.8   Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang 

dilakukan, maka disusunlah sistematika sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan, 

manfaat penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian,  lokasi dan waktu 

penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Uraian beberapa teori-teori mengenai pengertian keuangan, pengertian pasar modal 

dan uang, hubungan pasar uang dan modal, investasi, bentuk-bentuk investasi, tipe-

tipe investasi, proses investasi, pengertian manajemen, pengertian manajemen 

keuangan, fungsi manajemen keuangan, tugas manajemen keuangan, tujuan 

manajemen keuangan, pengertian portofolio, tujuan portofolio, pengertian saham, 

Kegiatan 

Nov-12 Des-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Pengumpulan data                                 
                

Survai Pendahuluan                                 
                

Perancangan penulisan                                 
                

Penulisan dan 

bimbingan usulan 

penelitian                                 
                

Pengolahan data                                 
                

Penulisan skripsi dan 

bimbingan                                               
  

Sidang skripsi                                                 



 

 

 

 

keuntungan memiliki saham, pelaku pasar saham, sumber risiko saham, pengertian 

dividen, pengertian kebijakan dividen, teori kebijakan dividen, jenis-jenis dividen, 

pengertian stock split, tujuan stock split, signaling theory dan trading range theory, 

stock split dan kinerja keuangan, pengertian risk dan return, hubungan risk dan 

return, pengertian systematic risk, pengertian return, pengertian realized return, 

expected return, abnormal return, dan  jurnal-jurnal. 

BAB III OBJEK PENELITIAN 

Uraian tentang, desain penelitian, populasi dan sampling, gambaran umum 

perusahaan, teknik dan kriteria pengumpulan data, operasionalisasi variabel, uji 

klasik, uji analisis data, uji hipotesis. 

BAB IV ANALISA DATA 

Uraian tentang analisis data dan pembahasannya dengan menggunakan data historis 

yang sudah disediakan dan sudah disiapkan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Uraian tentang ringkasan hasil analisis dan evaluasi data yang akan menjelaskan 

tentang kesimpulan dan saran untuk diusulkan pada pihak perusahaan sehubungan 

dengan adanya identifikasi masalah yang dibahas dalam skripsi ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

Uraian daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan penerbit 

lainnya, yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan.  

 

 

 

 

 

 

 


