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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian survei. Penelitian survei adalah 

penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang 

dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga 

ditemukan kejadian – kejadian relatif, distribusi, dan hubungan antar variabel 

sosiologis maupun psikologis. Penelitian survei biasanya dilakukan untuk 

mengambil suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam, tetapi 

generalisasi yang dilakukan bisa lebih akurat bila digunakan sampel yang 

representatif. 

Tujuan penelitian survei adalah untuk mengetahui gambaran umum 

karakteristik dari populasi dari penelitian yang akan dilakukan. Penelitian 

survei digunakan untuk mengumpulkan informasi berbentuk opini dari 

sejumlah besar orang terhadap topik atau isu tertentu. Terdapat tiga 

karakteristik utama dari penelitian survei yaitu: informasi dikumpulkan dari 

sekelompok besar orang untuk mendeskripsikan beberapa aspek atau 

karakteristik tertentu, informasi dikumpulkan melalui pengajuan pertanyaan 

baik tertulis maupun lisan dari suatu populasi, informasi diperoleh dari sampel, 

bukan dari populasi. 
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B. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

Pengambilan data dilakukan dengan cara mengambil dari data Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Populasi penelitian adalah perusahaan yang sudah go 

public  dan tercatat dalam LQ 45. Sampel penelitian dipilih dengan 

menggunakan metode purposive sample, adalah teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu dimana penentuan sample tergantung dari 

kepentingan penelitian. 

Sampel penelitian berupa saham perusahaan yang secara terus-

menerus selama periode pengamatan tahun 2015-2016 masuk dalam Indeks LQ 

45 (Indeks LQ 45 meliputi 45 urutan saham tertinggi yang mewakili sektornya 

dalam klarifikasi industri BEI dan juga merupakan 45 urutan saham tertinggi 

frekuensi transaksinya). Sampel tersebut dipilih peneliti dengan pertimbangan, 

dimana atas pertimbangan tersebut sampel dapat dikatakan layak digunakan 

untuk penelitian ini. Pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan yang sudah dan masih terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2015-2016. 

2. Saham perusahaan yang menjadi sampel penelitian merupakan saham yang 

aktif diperdagangkan dalam LQ 45. 

3. Objek penelitian ini adalah data yang terdiri dari saham yang masuk dalam 

LQ 45 dan terus tetap ada di tahun 2015-2016 pada pasar modal. 

C. Definisi Operasional Variabel 

Peneliti mengamati pergerakan harga saham di seputar periode 2015 

sampai 2016, menggunakan indikator harga saham bulanan pada saat 
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penutupan akhir bulan yang ditunjukkan oleh Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa 

variabel, diantaranya adalah : 

1. IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan), merupakan indeks gabungan dari 

seluruh jenis saham yang tercatat di bursa efek. Dinyatakan dalam satuan 

poin. 

2. Return pasar bulanan (actual return), merupakan selisih antar harga saham 

bulan ini dengan harga saham bulan kemarin. Pada penelitian ini dinyatakan 

dengan simbol (Rit) dan dinyatakan dengan satuan persen (%).  

3. Expected return, merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan investor 

atas investasi yang ditanamkannya dan dinyatakan dalam bentuk persen (%), 

dalam penelitian ini perhitungan expected return diestimasi menggunakan 

market adjusted model.  

4. Abnormal return, merupakan selisih dari expected return dengan actual 

return dan dinyatakan dalam bentuk persen (%).  

D. Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara 

(diperoleh dan dicatat pihak lain). Data yang dibutuhkan penulis dalam 

penelitian ini adalah data sekunder bulanan, yang meliputi tanggal 

pengumuman event study, Indeks Harga saham Gabungan (IHSG) dan data 

saham  yang  terdaftar di Bursa Efek di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2016. 
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Sumber data dalam penelitian ini adalah Bursa Efek di Bursa Efek Indonesia. 

Kajian Empiris Pada Bursa Efek Indonesia  (BEI) tahun 2015-2016. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dengam melakukan  non participant 

observation, yaitu dengan mencatat data (dokumentasi) yang tercantum pada 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 

F. Teknik Anasilis Data 

1. Tes Run (Run Test) 

Tes  run  (tes  larian)  merupakan metode atau cara yang dapat 

digunakan untuk mengetahui harga saham perusahaan bergerak atau 

berubah secara acak (random) atau tidak.  Metode ini menggunakan uji Z 

(prob value), dengan langkah sebagai berikut: 

a. Membandingkan perubahan harga saham bulanan dengan harga saham 

bulan sebelumnya. 

b. Menentukan posisi perubahannya (naik,turun, tetap). 

c. Menghitung jumlah masing-masing tanda setiap saham. 

d. Menghitung runtun sesungguhnya E(R) selama periode 2010-2015. 

e. Menghitung expected return, untuk seluruh tanda dengan rumus : 

E(Rt)= IHSGt – IHSGt−1 

IHSGt−1
 x 100 

 

Keterangan : 
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E(Rt) = Expected return pada periode t 

IHSGt = IHSG pada periode t 

IHSGt-1 = IHSG pada periode t-1 

 

f. Menghitung deviasi standar dengan rumus : 

 

g. Menghitung Z,karena perubahan harga mengikuti atau menyesuaikan 

dengan distribusi normal (random walk) dengan rumus : 

 

Keterangan: 

R    = jumlah run riil (observasi); 

E(R)    = jumlah run yang diharapkan; 

S(r)  = jumlah deviasi standar run dari sampel, dan angka ½ 

adalah faktor koreksi untuk penyesuaian tanda. 

h. Menentukan α dan mengevaluasi hasil pengolahan data berdasarkan nilai 

Z yang didapat. 

i. Melakukan randomness test, jika besar prob value lebih besar dari α, 

maka harga saham mengikuti pola ramdom walk dan pasar modal 

Indonesia dalam kondisi efisien bentuk lemah. 
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2. Studi Peristiwa (Event Studies) 

Studi peristiwa merupakan penelitian yang mengamati dampak dari 

pengumuman informasi terhadap harga sekuritas. Penelitian event studies 

berkaitan dengan seberapa cepat suatu informasi yang masuk ke pasar dapat 

tercermin pada harga saham. Periode pengamatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 9 bulan, 4 bulan sebelum perisitiwa (t-4 sampai dengan 

t-1), 1 bulan peristiwa yang jatuh pada bulan Juli 2016 dan 4 bulan sesudah 

perisitiwa (t+1 sampai dengan t+4). Gambar periode pengamatan adalah 

sebagai berikut : 

Sebelum disah- Disahkan  Sesudah disah-  
Kan amnesti  amnesti kan amnesti 
pajak pajak pajak 
 
  

t-4 t-3 t-2 t-1 t-0 t+1 t+2 t+3 t+4  

Gambar 3.1. Periode jendela event study 

Window tersebut digunakan karena dapat menunjukkan adanya 

perubahan harga saham yang signifikan. Window tersebut juga digunakan 

untuk menghindari terjadinya peristiwa lain disepanjang window. Penetapan 

bulan pengumuman peristiwa digunakan t = 0 yaitu bulan disahkannya UU 

amnesti pajak di Indonesia yang jatuh pada bulan Juli 2016. Metodologi 

studi peristiwa dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut : 

a. Mengumpulkan data bulanan. 

b. Menetapkan jumlah sampel yang diteliti. 
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c. Menghitung return aktual bulanan selama periode penelitian, 

menggunakan rumus sebagai berikut :  

Ri,t = [( 
IHSGt

IHSGt−1
 ) − 1] x 100 

Keterangan : 

IHSGt  = IHSG pada periode t 

IHSGt-1 = IHSG pada periode t-1 

d. Mengestimasi expected return bulanan selama periode penelitian. pada 

penelitian ini expected return diestimasi menggunakan market-adjusted 

model, rumusnya adalah sebagai berikut : 

E(Rt) = IHSGt – IHSGt−1 

IHSGt−1
 x 100 

 

Keterangan : 

E(Rt) = Expected return pada periode t 

IHSGt = IHSG pada periode t 

IHSGt-1 = IHSG pada periode t-1 

e. Menganalisis Abnormal Return (AR), dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

ARit = Rit – E(Rit) 

Keterangan: 

ARit = Abnormal return saham perusahaan i pada periode t 

Rit = Actual return saham perusahaan i pada periode t 

E(Rit) = Expected return saham perusahaan i pada periode t 
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f. Menganalisis Average Abnormal Return (AAR) untuk mengetahui 

abnormal return rata-rata setiap bulan pada bulan apa dampak tertinggi 

dan terendah terjadi, dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

AARit =  
∑ 𝐴𝑅𝑖,𝑡

𝑛
𝑖=1

𝑛
 x 100 

Keterangan: 

AARit = Rata-rata abnormal return sekuritas ke-i pada bulan ke-t 

n  = Jumlah sekuritas 

G. Uji Normalitas 

Uji normalitas data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 

Statistic One Kolmogorof-Smirnov. Uji normalitas dilakukan agar dapat 

mengetahui data tersebut, yakni data rata-rata abnormal return berdistribusi 

normal atau tidak berdistribusi normal. Pengujian normalitas data dilakukan 

dengan syarat kenormalan data yang dikemukakan Priyatno (2012:39) yaitu 

jika nilai Sig. (2-tailed) > 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal, apabila 

Sig. (2-tailed) < 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal. 

H. Uji Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Pasar modal 

Indonesia pada periode 2015 – 2016 dalam kondisi efisien bentuk setengah 

kuat. Hal ini akan di buktikan melalui uji hipotesis, uji hipotesis yang akan 

dilakukan dalam penelitian ini yaitu uji signifikan  beda (paired sample t test) 

jika berdistribusi normal. Data yang tidak berdistribusi normal akan diuji 

dengan wilcoxon signed rank dengan tingkat signifikansi 5%. Syarat  pengujian 
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menggunakan taraf signifikansi, jika sig-t ≤ 0,05, maka terjadi perbedaan 

signifikan. Pada saat sig-t > 0,05, maka tidak terjadi perbedaan signifikan 

(Priyatno, 2012:45).  

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, apabila sig-t ≤ 0,05 yang 

berarti terjadi kenaikan atau penurunan harga IHSG dengan cepat dan 

signifikan pada saat adanya peristiwa disahkannya RUU amnesti pajak di 

Indonesia, maka hipotesis diterima (pasar modal Indonesia pada saat window 

periode dalam keadaan setengah kuat). Berdasarkan hasil pengujian, apabila 

sig-t > 0,05 yang berarti tidak terjadi kenaikan atau penurunan harga IHSG 

dengan cepat dan signifikan, maka hipotesis ditolak. Rumus uji t adalah 

sebagai berikut : 

𝑡 =
ẋ1  −  ẋ2

√
𝑆12

𝑛1
+

𝑆22

𝑛2
− 2𝑟 (

𝑆12

𝑛1
) (

𝑆22

𝑛2
)

 

Keterangan :  

ẋ1 = rata-rata sampel 1 

ẋ2 = rata-rata sampel 2 

S1 = simpangan baku sampel 1 

S2 = simpangan baku sampel 2 

 


