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ABSTRAK 

PenSllW3 pernecahan saham merurakan fenomena yang membmgungkan. HaJ 
In! dapat dijelaskan bahwa sebenarnya pemecahan saham tidak mempunyai nitat 
ekonomts bagi perusahaan karena peristlwa tersebut tidak mempunyai pengaruh 
seearn 1angsung terhadap aliran kas perusahaan. Namun walaupun demikian banyak 
perusahaan yang melakukan upaya im dalam aktivjtas pasar modal dan umumnya 
akan direaksi secara positif oleh para investor. Reaksi yang positif in; menuru1 para 
ahti, dianggap bukan semata-mata karena peristiwa pemecahan dalam ani sebenamya 
letapi adanya anggapan dan Investor bahwa penstiwa pemecahan saham merupakan 
sinyal dari manajer tentang bagusnya kondisi perusahaan yang dltunJukkan denb'lln 
kinerja keuangan yang bagus. 

Oleh karena itu fokus dalam penelitlan m! adalah ingin mengetahm apakah 
ada perbedaan kinerja keuangan yang merupakan gambaran dari T eon Sinyal 
(S;gnahng Theory) dan kemahalan harga saham yang merupakan gambaran Teon 
Rentang Perdagangan (Trading Range lheary) anUra perusahaan pemecah saham 
dengan perusabaan bukan pemecah saharn pada tahun sebelum dilakukannya 
pemecahan lersebut Variabe1 yang digunakan untuk mengukur kinetja keuangan 
adalah variabel ROI dan EPS sedangkan pengukuran kemahalan harga saham 
d;gunakan vanabel PER dan PBV. 

Pengujlan hipotesjs dalam penelitian im dlJakukan dengan rnenggunakan uji 
bed. rata-rata uj; T uotuk 2 sampel jndependen terhadap hjpotesi, ROl, EPS dan PBV 
sefta Ujl nonparamemk :t.,·1ann-Whitney untuk hrpotesls PER. Penggunaan uji 
n(lnparametrik Mann~\Vbitl~ey pacta variabel PER dikarenakan pada pengujian 
kenormalan data yang dilakukan sebelumnya menghasilkan kesimpu1an bahwa data 
tidak berdislribusi secara normal. Adapun kesimpu!an yang djperoieh berdasarkan 
hasil pengujian tersebut menyatakan kinerja keuangan pe:rusahaan pemecah saham 
tidak lebih hagus daripada kinetja keuangan perusahaan hukan pernecah saham. Hat 
im dibuktikan dengan ditDlaknya hipotesis peneJitian untuk variabeJ ROJ dan variabel 
EPS. Sedangkon kesimpulan yang diberikan untuk kemahalan harga saham adalah 
harga saham perusahaan pemecah saham memang dalam kondis.i harga yang tinggj 
(mahal) dibandlngkan dengan harga saham perusahaan bukan pcmecah saharn yang 
diukur dengan variabel PBV tetapi tidak dengan variabel PER 

VI 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI ANALISIS PERBEDAAN KINERJA... RETNANING WIDYASTVTI




