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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan studi peristiwa (event study) untuk menguji 

kandungan informasi suatu peristiwa. Pengujian kandungan informasi 

dimaksudkan untuk melihat reaksi dari suatu pengumuman peringkat kredit yang 

dilakukan oleh PT.PEFINDO. Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya 

perubahan harga sekuritas dan reaksi ini dapat diukur dengan menggunankan 

abnormal return. 

B. Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2008: 115) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Menurut Sukestiyarno (2012: 94) sampel merupakan bagian dari 

populasi yang sengaja dipilih secara representatif (mewakili). Pengertian lain 

sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

(Sugiyono, 2008: 116). Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan penerbit 

obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia rating obligasi sesuai 

dengan pengumuman yang dilakukan oleh PT PEFINDO selama periode 2014-

2016.  
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C. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan desain non-

probability sampling dengan metode purposive sampling dimana pemilihan 

sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan dan 

masalah penelitian. Kriteria ini diperlukan untuk menghindari kesalahan dalam 

pengambilan sampel yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Kriteria 

pemilihan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan penerbit obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 

dan diperingkat oleh PT. PEFINDO. 

2. Perusahaan penerbit obligasi korporasi mengalami perubahan peringkat 

obligasi sesuai dengan pengumuman yang dilakukan oleh PT. PEFINDO 

selama periode 2014-2016 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 

3. Perusahaan yang sahamnya aktif diperdagangkan selama window periode. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif 

dengan sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan 

oleh pihak lain www.idx.co.id, yahoo finance dan PEFINDO. Perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mengalami perubahan peringkat obligasi 

dan diumumkan oleh PT PEFINDO. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2008: 84) teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

http://www.idx.co.id/


 
33 

 

penelitian adalah mendapatkan data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik dokumentasi, dokumen merupakan catatan peristiwa yang berlalu, 

bias berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental lainnya. 

F. Definisi Operasional 

Definisi Operasional dari variable-variabel yang akan diteliti adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengumuman Peringkat Obligasi (X) 

Perubahan peringkat obligasi adalah suatu informasi tentang kenaikan 

atau penurunan peringkat obligasi yang terjadi dilihat dari status peringkat 

obligasi pada periode sebelumnya yang diumumkan oleh PT. PEFINDO. 

Suatu peringkat obligasi dikatakan naik apabila peringkat obligasi apabila 

periode saat ini lebih tinggi dari dari peringkat obligasi pada periode 

sebelumnya. Suatu peringkat obligasi dikatakan turun apabila peringkat 

obligasi pada periode saat ini lebih rendah dari peringkat obligasi pada 

periode sebelumnya. 

2. Reaksi Pasar (Y) 

Reaksi pasar mencerminkan tindakan yang dilakukan oleh investor 

setelah menerima informasi perubahan peringkat obligasi yang dapat 

mempengaruhi pengembalian saham investasi. Pada penelitian kali ini 

penelitian menggunakan Abnormal Return (AR) selama 21 hari, 

menggunakan harga saham perusahaan yang mengalami kenaikan dan 

penurunan peringkat obligasi mulai dari 10 hari sebelum pengumuman 
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peringkat obligasi, 1 hari untuk pengumuman peringkat obligasi, 10 hari 

setelah pengumuman peringkat obligasi. Harga saham yang digunakan adalah 

harga saham penutupan (close price). 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik Event Study dilakukan dengan langkah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan sampel, yaitu harga saham perusahaan-perusahaan yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia yang perubahan peringkat obligasinya 

diumumkan oleh PT PEFINDO. 

2. Menentukan hari pengumuman peringkat obligasi yang diumumkan oleh PT 

PEFINDO. 

3. Menentukan Periode pengamatan, yaitu harga saham harian 10 hari sebelum 

pengumuman, 1 hari pengumuman, dan 10 hari setelah pengumuman. Periode 

estimasi, yaitu mulai 100 hari hingga 10 hari sebelum pengumuman 

perubahan peringkat obligasi. 

 

4. Menghitung actual return masing-masing sampel setiap hari selama periode 

pengamatan dan periode estimasi dengan rumus sebagai berikut: 

 

     Ri =  
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Keterangan: 

Ri = return perusahaan pada hari t 

Pt = harga saham pada hari tersebut 

Pt-1 = harga saham pada hari sebelumnya 

5. Menghitung  expected return pasar (Rm) selama periode pengamatan dan 

periode estimasi dengan rumus sebagai berikut: 

     Rmt =  

 

Keterangan: 

Rmt  = return pasar pada hari t 

IHSGt  = Indeks Harga Saham Gabungan ke 1 

IHSGt-1  = Indeks Harga Saham Gabungan ke t-1  

6. Menghitung Abnormal return disekitar periode peristiwa (beberapa waktu 

sebelum dan sesudah pengumuman peristiwa terjadi) dengan rumus sebagai 

berikut: 

     ARit = Rit – E(Rit) 

Keterangan: 

ARit  = abnormal return sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t 

Rit  = return realisasian yang terjadi untuk sekuritas ke-i pada periode 

peristiwa ke-t 

E(Rit) = return ekspekstasi sekuritas ke-i untuk periode peristiwa ke-t 
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Return harapan E(Rit) diestimasi menggunakan model pasar dengan 

bantuan program SPSS dengan teknik regresi OLS (Ordinary Least Square), 

dengan persamaan sebagai berikut:  

E (Rit) = αi + βi Rmt + εit 

Keterangan: 

E (Rit)       = return ekspektasian sekuritas ke-i pada periode estimasi t 

αi              = intercept, independen terhadap Rmt 

βi              = slope, resiko sistematis, dependen terhadap Rmt 

Rmt           = return indeks pasar 

εit              = kesalahan residu sekuritas i pada periode estimasi ke t 

7. Menghitung Cumulative Abnormal Return (CAR) dengan rumus sebagai 

berikut: 

   CARit =  

 Keterangan: 

CARit = Cumulative Abnormal Return saham I pada hari t 

ARit = Abnormal return saham I pada hari t 

H. Pengujian Hipotesis 

Teknik analisis data hipotesis menggunakan salah satu uji parametrik 

yaitu One-sample t test. Pengujian satu sampel pada prinsipnya ingin menguji 

apakah suatu nilai tertentu yang digunakan sebagai pembanding berbeda secara 
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nyata ataukah tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Nilai tertentu disini pada 

umumnya adalah sebuah nilai parameter untuk mengukur suatu populasi. 

 Uji ini juga dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata 

populasi yang digunakan sebagai pembanding dengan rata-rata sebuah sampel. 

Pengujian One-sample t test terhadap Abnormal Return yang dilakukan pada 

kelompok perusahaan yang mengalami kenaikan dan penurunan peringkat 

obligasi jika data berdistribusi normal dengan menentukan tingkat signifikansi (α) 

= 5%,  . Kriteria pengujian dengan 2 sisi sebagai berikut: 

Ho diterima jika thitung ≤ ttabel atau Sig. > 0.05 berarti pengumuman 

kenaikan peringkat obligasi tidak berpengaruh terhadap reaksi pasar 

saham di Bursa Efek Indonesia. 

H0 ditolak jika thitung > ttabel atau Sig < 0.05 berarti pengumuman kenaikan 

peringkat obligasi berpengaruh terhadap pasar saham di Bursa Efek 

Indonesia. 

Sumber: Hakim. 2002, 130 

Gambar 3.1. Kriteria pengujian dengan selang keyakinan 95% 




