
19 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah seluruh perusahaan go public yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia yang datanya diperoleh melalui www.idx.co.id. Perusahaan 

yang melakukan buy back stock saja yang menjadi objek pengamatan dalam 

penelitian ini. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah event study (studi peristiwa). Studi peristiwa 

merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa (event) 

yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Studi peristiwa 

dapat digunakan juga untuk menguji kandungan informasi dari suatu pengumuman 

(Jogiyanto, 2008). Penelitian ini mengamati peristiwa yang terjadi dalam pasar 

modal yaitu mengenai pengumuman pembelian kembali (buy back) saham yang 

dilakukan oleh emiten di Bursa Efek Indonesia. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) yang melakukan buy back saham periode tahun 2013-

2015. Populasi yang digunakan tidak terbatas dalam satu sektor usaha, melainkan 

dari semua sektor dalam kegiatan perindustrian. 

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode purposive sampling. Dengan metode purposive sampling, sampel yang 
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digunakan dipilih berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. 

Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :  

a. Perusahaan merupakan perusahaan go-public yang terdaftar dalam Bursa Efek 

Indonesia (BEI), yaitu periode tahun 2013 sampai tahun 2015. 

b. Perusahaan melakukan buy back berdasarkan peraturan OJK No. 2/POJK/2013 

dan surat Edaran OJK No. 1/SEOJK.04.2013.  

c. Tidak melakukan corporate action lainnya selama periode penelitian (periode 

jendela) seperti right issue, warrant, stock dividends, bonus share, merger, dan  

stock split. 

d. Tersedianya data mengenai tanggal pengumuman buy back pada annual report 

atau www.idx.co.id pada bagian corporate action. 

Jangka waktu penelitian ini ditentukan seperti penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Junizar dan Septiani (2013), dengan maksud agar pengumuman buy 

back saham tidak terganggu dengan aksi-aksi perusahaan yang dapat memengaruhi 

harga saham harian. Pemilihan 11 (sebelas) hari sebagai periode penelitian dengan 

pertimbangan 5 hari sebelum dan 5 hari seteleh pengumuman diperkirakan harga 

saham sudah dapat merefleksikan pengaruh aktifitas buy back saham.  

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Pembelian Kembali Saham (Buy Back) 

Pembelian kembali saham atau yang biasa disebut buy back stock adalah 

tindakan yang dilakukan oleh emiten maupun perusahaan publik untuk membeli 

kembali saham yang telah beredar di masyarakat baik melalui bursa maupun di luar 
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bursa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan likuidasi saham dan memperoleh 

keuntungan dengan menjual kembali setelah harga saham mengalami kenaikan atau 

sebagai langkah untuk mengurangi modal disetor. 

2. Abnnormal Return Saham 

Abnormal return adalah return yang didapat investor yang tidak sesuai 

dengan pengharapan. Abnormal return dapat terjadi karena adanya kejadian-

kejadian tertentu, misalnya hari libur nasional, awal bulan, awak tahun, suasana 

politik yang tidak menentu, kejadian-kejadian yang luar biasa, stock split, 

penawaran perdana saham, dan lain-lain. 

Dalam penelitian ini akan digunakan market adjusted model (model 

disesuaikan pasar) karena dianggap bahwa penduga terbaik untuk mengestimasi 

return suatu sekuritas adalah return indeks pasar pada saat tertentu. Dengan 

menggunakan model ini, maka tidak perlu menggunakan periode estimasi untuk 

membentuk model estimasi, karena return sekuritas yang diestimasi adalah sama 

dengan return indeks pasar. Berikut persamaan Market Adjusted Abnormal Return 

Model yang digunakan: 

𝐴𝑅𝑖𝑡 =  𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑚.𝑡 

Jogiyanto (2008) menyatakan dalam menghitung Expected Return (tingkat 

pengembalian yang diharapkan investor) menggunakan market-adjusted model, 

return pasar dianggap sama dengan expected return, sehingga: 

𝑅𝑚.𝑡 =  
𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡 − 𝐼𝐻𝑆𝐺

𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡−1
 

𝑅𝑖.𝑡 =  
𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
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Keterangan: 

ARit   : Abnormal return sekuritas ke-i pada periode t 

Ri.t  : Actual Return sekuritas ke-i pada periode t 

Pt   : Harga saham i pada hari ke-t 

Pt-1   : Harga saham i pada satu hari sebelum hari ke-t 

Rm.t  : Return pasar pada periode estimasi t 

IHSGt   : Indeks Harga Saham Gabungan pada periode estimasi ke-t 

IHSGt-1 : Indeks Harga Saham Gabungan periode estimasi sebelum t 

Melihat bahwa banyak aksi korporasi (corporate action) yang dilakukan 

perusahaan dan untuk menghindari bias hasil yang dapat mempengaruhi abnormal 

return, peneliti memutuskan menggunakan periode pengamatan dalam penelitian 

ini, dimulai 5 hari sebelum event date dan berakhir 5 hari setelah pengumuman 

dipublikasikan. 

E. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa 

harga saham harian perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari 

tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Sumber data penulisan yaitu www.idx.co.id 

dan Annual Report sebagai sumber tanggal pengumuman buy back masing-masing 

entitas, serta http://finance.yahoo.com sebagai sumber data historis harga 

penutupan saham harian dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) harian. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan metode dokumentasi. Metode 

dokumentasi yang dilakukan adalah pengarsipan sumber sekunder dari Annual 
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Report masing-masing perusahaan. Data histori harga saham harian dan Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG) harian perusahaan terkait, dikumpulkan dari 

website http://finance.yahoo.com pada bagian historical price. Studi pustaka 

diperoleh dari penelitian terdahulu dan literatur lainnya. 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh pengumuman 

pembelian kembali saham (buy back) terhadap Abnormal Return saham dalam 

penelitian ini menggunakan beberapa pengujian, diantaranya adalah:  

1. Uji Normalitas Data 

2. Uji Hipotesis Statistik: 

a. One Sample T-Test 

b. Paired Sample T-Test 

Langkah-langkah pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menghitung Abnormal Return Saham 

Tahapan-tahapan yang dilakukan sebelum pengujian data adalah sebagai 

berikut:  

a. Mengidentifikasi tanggal pengumuman buy back saham melalui Annual Report, 

kemudian menentukan periode jendela untuk penelitian yaitu terdiri dari 5 hari 

sebelum pengumuman buyback saham hingga 5 hari setelah pengumuman 

buyback saham (t-5 hingga t+5).  

b. Menghitung return saham individu harian Rit dengan persamaan: 

http://finance.yahoo.com/
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𝑅𝑖𝑡 =  
𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
 

c. Menghitung expected return E[Rit] selama periode jendela dengan menggunakan 

periode estimasi, untuk mengetahui tingkat keuntungan yang diharapkan dengan 

persamaan: 

𝑅𝑚𝑡 =  
𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡 − 𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡−1

𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡−1
 

d. Menghitung Abnormal Return (ARit) harian individu yang menggunakan Market 

Adjusted Abnormal Return dengan persamaan: 

𝐴𝑅𝑖𝑡 =  𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑚.𝑡 

2. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskripsi data merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian 

untuk memberikan gambaran data yang akan diteliti. Selain itu, dengan adanya 

deskripsi data, para pembaca akan lebih mudah untuk mengetahui paparan data 

dalam sebuah penelitian secara jelas dan lebih terperinci. Fungsi dari statistik 

deskriptif pada penelitian adalah untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu 

data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, 

minimum, sum, range, dan sebagainya (Raharjo, 2014) 

3. Uji Normalitas Data 

Pengujian normalitas data dimaksudkan untuk menguji apakah sebuah data 

berdistribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas data dilakukan dengan 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test, dengan α = 0,05. Dasar penarikan 

kesimpulan adalah data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai asymptatic 

significance-nya > 0,05 (Santoso, 2004). 
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Uji Kolmogorov-Smirnov dipilih karena lebih peka untuk mendeteksi 

normalitas data dibandingkan pengujian dengan menggunakan grafik. Berdasarkan 

Ghozali (2016), caranya adalah menentukaan dahulu hipotesis pengujian yaitu:  

1) Hipotesis Nol (H0): data terdistribusi normal dengan hasil signifikansi lebih 

besar dari yang ditentukan (>0,05) 

2) Hipotesis Alternatif (Ha): data tidak terdistribusi normal dengan hasil 

signifikansi lebih kecil dari yang ditentukan (<0,05) 

4. Uji  Hipotesis Statistik 

Uji hipotesis statistik yang digunakan dalam penelitian ini ada uji beda. Uji 

beda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel. 

Dua sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama namun mempunyai dua data, 

dengan kata lain uji beda dua rata-rata digunakan untuk membandingkan abnormal 

return sebelum dan setelah pengumuman buyback saham. Peneliti berasumsi bahwa 

jumlah sampel yang digunakan dalam masing-masing kelompok adalah ukuran sampel 

kecil, maka uji statistik yang digunakan adalah uji t, yaitu uji beda One Sample T-Test 

dan Paired Sample T-Test.  

a. One Sample T-Test 

One Sample T-Test digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang 

tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda (Ghozali, 2016). Adapun 

rumus pengujianya: 

H0 : AR = 0, tidak terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan sebelum 

dan sesudah pengumuman pembelian kembali saham (buy back) 
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Ha : AR ≠ 0, terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan sebelum dan 

sesudah pengumuman pembelian kembali saham (buy back) 

Kriteria Pengambilan Keputusan: 

1. Jika signifikan t hitung ≤ t tabel maka H0 gagal ditolak 

2. Jika signifikan t hitung > t tabel maka H0 ditolak 

b. Paired Sample T-Test 

Penelitian ini menggunakan uji parametik yaitu menggunakan paired sampel 

t-test. Jogiyanto (2010) menyatakan bahwa pengujian parametrik lebih kuat 

dibandingkan dengan pengujian non-parametrik, karena pengujian parametrik 

menggunakan nilai (magnitude) dari data, sedang pengujian non-parametrik 

menggunakan jarak (range) atau tanda (sign) atau urutan (rank) dari datanya. 

Karena pengujian parametrik menggunakan nilai (magnitude) dari data, maka 

pengujian ini diterapkan untuk data dengan skala pengukuran interval dan rasio. 

Kriteria Pengambilan Keputusan: 

1. Jika – t tabel < t hitung dan –t hitung < -t tabel maka H0 gagal ditolak. 

2. Jika – t hitung < t tabel dan -t hitung > -t tabel maka H0 ditolak. 


