
 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian event study. Studi 

peristiwa (event study) merupakan study yang mempelajari reaksi pasar 

terhadap suatu peristiwa (event) yang informasinya dipublikasikan sebagai 

suatu pengumuman (Jogiyanto,2008). Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah data-data perdagangan saham perusahaan yang ada di 

LQ45 sebelum dan sesudah peristiwa International Monetary Fund 2018. 

Menurut klasifikasi pengumpulan, jenis data penelitian adalah data time 

series, yaitu data yang dikumpulkan dari beberapa tahapan waktu atau 

kronologis. Data yang digunakan bersumber dari media internet dan laporan 

yang dipublikasikan oleh BEI berupa Indeks LQ45. 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah sekelompok elemen atau kasus, baik itu 

individual, objek atau peristiwa yang berhubungan dengan kriteria 

spesifik dan merupakan sesuatu yang menjadi target generalisasi dari 

hasil penelitian, dalam penelitian ini populasi yang diteliti merupakan 

perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan konstruksi yang 

terdaftar di dalam saham LQ45. 
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2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

populasi tersebut. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode purposive sampling yaitu pengambilan 

sampel yang tidak bersifat acak dan sampel yang dipilih berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan ata kriteria-kriteria tertentu yang telah 

ditetapkan, adalah sebagai berikut : 

a. Perusahaan dengan saham aktif selama periode pengamatan yaitu 

dimulai tanggal 12 Oktober sampai 14 Oktober 2018. 

b. Adanya kecukupan data berupa closing price dan volume 

perdagangan saham. 

c. Perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan dan 

konstruksi. 

Berdasarkan metode penarikan sampel maka dilakukan 

penyeleksian dari populasi yang ada, penyeleksian populasi 

digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Proses Pemilihan Sampel 

No Keterangan Jumlah 

1 

2 

3 

Perusahaan yang terdaftar  

Kecukupan informasi closing price dan 

volume 

Perusahaan yang bergerak di bidang 

pertambangan dan konstruksi 

45 

15 

15 

Sampel Final 15 

                            Sumber : www.idx.co.id 

Rincian 15 perusahaan yang dipilih disajikan dalam tabel 3.1 

sebagai berikut : 

 

http://www.idx.co.id/
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Tabel 3.2. Sampel Penelitian Perusahaan 

No Kode Saham Nama Perusahaan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

ADHI 

ADRO 

AKRA 

ANTM 

BUMI 

INCO 

INDY 

JSMR 

PGAS 

PTBA 

PTPP 

UNTR 

WIKA 

WSBP 

WSKT 

Adhi Karya (Persero) Tbk 

Adaro Energy Tbk 

AKR Corporindo Tbk 

Aneka Tambang (Persero) Tbk 

Bumi Resources Tbk 

Vale Indonesia Tbk 

Indika Energy Tbk 

Jasa Marga (Persero) Tbk 

Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 

Bukit Asam Tbk 

Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 

United Tractors Tbk 

Wijaya Karya (Persero) Tbk 

Waskita Beton Precast Tbk 

Waskita Karya (Persero) Tbk 

Sumber : www.idx.co.id 

 

C. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel yaitu menguraikan variabel secara 

operasional menurut peneliti dengan tetap mengacu pada definisi 

konseptual dan disertai indikator-indikator variabel. Definisi operasional 

variabel dalam penelitian ini meliputi : 

1. Return Tidak Normal (abnormal return) 

Abnormal return merupakan kelebihan dari return yang 

sesungguhnya terjadi terhadap return normal. Return normal merupakan 

return ekspektasi (return yang diharapkan oleh investor). Abnormal 

return adalah selisih antara return sesungguhnya yang terjadi dengan 

return ekspektasi (Jogiyanto, 2008). 

2. Volume Perdagangan Saham (Trading Volume Activity) 

Trading Volume Activity (TVA) mrnunjukkan aktivitas 

perdagangan saham dan mencerminkan seberapa aktif dan likuid suatu 

http://www.idx.co.id/
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saham diperdagangkan di pasar modal. Perhitungan TVA dilakukan 

dengan membandingkan jumlah saham perusahaan yang 

diperdagangkan dengan keseluruhan jumlah saham beredar perusahaan 

selama periode penelitian (Foster dalam Yusuf dkk, 2009). 

 

D. Teknik Analisis Data 

Periode peristiwa yang diambil adalah lima hari perdagangan saham 

sebelum terjadinya peristiwa (t-7) hingga lima hari setelah terjadinya 

peristiwa (t+7). Analisis data menggunakan SPSS 17, teknik yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah uji beda.  

1. Menentukan return realisasi dengan formula sebagai berikut : 

Rumus : 𝑅𝑖𝑡 =
Pit−𝑃𝑖𝑡−1

Pit−1
  

Keterangan : 

Rit  : Actual return / return realisasian saham i pada waktu t 

Pt  : Harga saham i pada waktu t 

Pt-1 : Harga saham i pada waktu t-1 

2. Menentukan return pasar menggunakan Indeks Harga Saham 

Gabungan: 

Rumus : 𝑅𝑚,𝑡 =
𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡−𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡−1

𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡−1
  

Keterangan : 

IHS𝐺𝑡  : Nilai IHSG pada saat t 

IHS𝐺𝑡−1  : Nilai IHSG pada saat t-1 

𝑅𝑚,𝑡   : Return pasar (market return) waktu ke t 
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3. Menentukan return ekspektasi 

Rumus : 𝐸(𝑅𝑖,𝑡) =  ∝𝑖+ 𝛽1 . 𝑅𝑚𝑡  +  𝜀𝑖.𝑗  

Keterangan : 

𝐸(𝑅𝑖,𝑡)  : Expected return untuk saham i pada hari ke t 

 ∝𝑖   : Intercept untuk sekuritas i 

𝛽1   : Koefisien slope yang merupakan Beta dari sekuritas i 

 𝑅𝑚𝑡 : return pasar pada waktu t 

Return ekspektasi dapat dicari dengan menggunakan model: 

a. Market Model 

       Ada 2 tahapan untuk menentukan return ekspektasi. Pertama, 

membentuk model ekspektasi dengan menggunakan data realisasi 

selama periode estimasi. Kedua, menggunakan model ekspektasi 

tersebut untuk mengestimasi return ekspektasi di periode jendela. 

Model ekspektasi dapat dibentuk menggunakan regresi Ordinary 

Least Square (OLS). 

4. Menentukan abnormal return 

Rumus : 𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − E (𝑅𝑖𝑡)  

Keterangan : 

𝐴𝑅𝑖𝑡  : Abnormal return untuk saham pada hari ke t 

𝑅𝑖𝑡  : Actual return untuk saham i pada hari ke t 

E (𝑅𝑖𝑡)  : Expected return untuk saham i pada hari ke t 

5. Menentukan rata-rata abnormal return 

Rumus : 𝐴𝐴𝑅𝑡 =
𝜮𝑖

𝐾 =1𝐴𝑅𝑖𝑡

K
  

Keteragan : 
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𝐴𝐴𝑅𝑡  : AAR pada hari ke-t 

𝐴𝑅𝑖𝑡  : abnormal return untuk sekuritas ke-i pada hari ke-t 

K  : jumlah sekuritas yang terpengaruh oleh pengumuman peristiwa 

6. Trading Volume Activity (TVA) 

Adapun perhitungan Trading Volume Activiy adalah sebagai berikut: 

 𝑇𝑉𝐴 =
Jumlah saham perusahaan i yang diperdagangkan pada waktu t

Jumlah saham perusahaan i yang beredar pada waktu 
 

 

E. Uji Hipotesis 

1. Uji Beda  

Uji beda dua rata-rata didalam penelitian ini diuji menggunkan 

uji paired sample t-test yaitu dengan membandingkan antara return 

sebelum dan sesudah adanya peristiwa IMF 2018 di Bali. Teknik 

pengujian dilakukan dengan menggunakan paired sample t-test karena 

adanya data kemungkinan terdistribusi normal. 

Rumus :   𝑡 =
�̅�1−�̅�2

√
𝑠

12

𝑛1
+

𝑠
22

𝑛2
−2𝑟(

𝑠1

√𝑛1
)(

𝑠2

√𝑛2
)
  

Keterangan : 

�̅�1  : Rata-rata sampel 1 

�̅�2  : Rata-rata sampel 2 

S1 : Simpangan baku sampel 1 

S2 : Simpangan baku sampel 2 

𝑠12   :  Varians sampel 1 

𝑠22   : Varians sampel 2 

𝑟  : Korelasi antara 2 sampel 
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Ditarik kesimpulan berdasarkan uji statistik yang telah dilakukan, 

penulis menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau α = 5%. 

a. Hipotesis 1 

1) Ha1 : terdapat perbedaan yang signifikan pada abnormal return 

saham LQ45  sebelum dan sesudah adanya peristiwa 

International Monetary Fund. 

2) Ho1 : tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada abnormal 

return saham       LQ45 sebelum dan sesudah adanya peristiwa 

International Monetary Fund. 

Dalam penelitian ini untuk membuktikan hipotesis pertama 

menggunakan menggunakan uji beda (T-test) dengan sampel 

berhubungan (Paired samples T-Test), yang bertujuan untuk menguji 

apakah ada perbedaan rata-rata dua sampel yang berhubungan 

(Ghozali, 2006). Untuk pengambilan keputusan dalam penelitian ini 

pertimbangan yang dilakukan, sebagai berikut:  

1) Jika Probabilitas < 0,05, maka H0 ditolak artinya terdapat 

perbedaan variance.  

2) Jika Probabilitas > 0,05, maka H0 tidak dapat ditolak artinya 

terdapat kesamaan variance. 

b. Hipotesis 2 

a) Ha2 : terdapat perbedaan yang signifikan pada trading volume 

activity saham LQ45 sebelum dan sesudah adanya peristiwa 

International Monetary Fund. 
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b) Ho2 : tidak terdapat perbedaan yang signfikan pada trading 

volume activity saham LQ45 sebelum dan sesudah adanya 

peristiwa International Monetary Fund. 

 Dalam penelitian ini untuk membuktikan hipotesis kedua 

menggunakan uji beda (T-test) dengan sampel berhubungan (Paired 

samples T-Test), yang bertujuan untuk menguji apakah ada 

perbedaan rata-rata dua sampel yang berhubungan (Ghozali, 2006). 

Untuk pengambilan keputusan dalam penelitian ini pertimbangan 

yang dilakukan adalah jika Probabilitas < 0,05, maka H0 ditolak 

artinya terdapat perbedaan variance dan jika Probabilitas > 0,05, 

maka H0 tidak dapat ditolak artinya terdapat kesamaan variance. 

 


