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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Objek Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kantitatif, menggunakan data yang 

telah tersedia di website www.idx.co.id. Data yang telah tersedia berupa harga 

penutupan saham, jumlah saham beredar, dan jumlah saham yang diperdagangkan 

perhari selama periode pengamatan. Sedangkan yang dijadikan objek dalam 

penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada indeks LQ-45 selama 

periode pengamatan. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini merupakan studi peristiwa (event study) yang bertujuan untuk 

melihat reaksi pasar modal terhadap peristiwa aksi damai 212 tahun 2016 melalui 

pendekatan harga saham dan volume perdagangan saham pada saham-saham 

perusahaan LQ45. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data 

sekunder yang sudah tersedia dan diperoleh dari website www.idx.co.id. 

3.3 Periode Pengamatan 

Pada event study, periode pengamatan dibagi menjadi dua, yaitu periode 

kejadian (event period) sebelum dan periode kejadian (event period) setelah. Dalam 

penelitian ini periode pengamatan yang dipergunakan adalah dengan periode 

pengamatan selama 20 hari perdagangan bursa yang terdiri dari 10 hari periode 

sebelum kejadian (-10) aksi damai 212 tahun 2016 dan 10 hari periode setelah 

kejadian (+10) aksi damai 212 tahun 2016. 

http://www.idx.co.id/
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Gambar 3.1 

Periode Pengamatan 
 

Periode Jendela 

 

event window sebelum  event day event window setelah 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu 

BEI. Pengumpulan data dimulai dengan melakukan studi kepustakaan dengan 

mempelajari buku-buku dan literatur, jurnal-jurnal ekonomi dan bisnis, dan bacaan-

bacaan lain yang berhubungan dengan reaksi pasar modal. Selanjutnya 

mengumpulkan keseluruhan data yang dibutuhkan guna menjawab persoalan 

penelitian dan memperkaya literatur untuk menunjang data kuantitatif  yang 

diperoleh. Selain studi kepustakaan, data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan data melalui browsing 

internet yang menyediakan data, artikel dan informasi yang mendukung penelitian 

ini. 

3.5 Populasi dan Sampel 

Menurut Kuncoro (2009) dalam Untung (2015) populasi adalah kelompok 

elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi atau kejadian 

diamana kita tertarik untuk mempelajari atau menjadi objek penelitian. Elemen itu 
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sendiri dapat diartikan sebagai unit dimana data yang diperlukan akan dikumpulkan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua saham yang termasuk saham LQ45 yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia sampai pada tahun 2016. Kriteria pengambilan 

sampel menggunakan sampel penuh atau seluruh seluruh populasi yaitu saham-saham 

yang termasuk saham LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 

2016. Lammasigi (2002) dalam Indarti (2003) menyatakan alasan mengambil 

populasi pada saham LQ45 adalah karena penelitian yang berbasis event study 

terutama untuk peride harian memerlukan emitem-emitem yang bersifat liquid 

dengan kapitalisasi terbesar sehingga pengaruh suatu event dapat diukur dengan 

segera dan relatif lebih akurat. Selain itu saham LQ45 merupakan saham-saham yang 

aktif diperdagangkan di bursa. Daftar nama saham yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini yaitu: 

Tabel 3.1 

Daftar Sampel Penelitian 

 

No Kode Saham Nama Saham 

1 AALI Astra Agro Lestari Tbk. 

2 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 

3 ADRO Adaro Energy Tbk. 

4 AKRA AKR Corporindo Tbk. 

5 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk. 

6 ASII Astra International Tbk. 

7 ASRI Alam Sutera Realty Tbk. 

8 BBCA Bank Central Asia Tbk. 

9 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 



47 
 

No Kode Saham Nama Saham 

10 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

11 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 

12 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

13 BMTR Global Mediacom Tbk. 

14 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 

15 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk. 

16 ELSA Elnusa Tbk. 

17 GGRM Gudang Garam Tbk. 

18 HMSP H.M. Sampoerna Tbk. 

19 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 

20 INCO Vale Indonesia Tbk. 

21 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 

22 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 

23 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk. 

24 KLBF Kalbe Farma Tbk. 

25 LPKR Lippo Karawaci Tbk. 

26 LPPF Matahari Department Store Tbk. 

27 LSIP PP London Sumatra Indonesia Tbk. 

28 MNCN Media Nusantara Citra Tbk. 

29 MPPA Matahari Putra Prima Tbk. 

30 MYRX Hanson International Tbk. 

31 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. 

32 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. 

33 PTPP PP (Persero) Tbk. 

34 PWON Pakuwon Jati Tbk. 

35 SCMA Surya Citra Media Tbk. 

36 SILO Siloam International Hospitals Tbk. 
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No Kode Saham Nama Saham 

37 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

38 SMRA Summarecon Agung Tbk. 

39 SRIL Sri Rejeki Isman Tbk. 

40 SSMS Sawit Sumbermas Sarana Tbk. 

41 TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 

42 UNTR United Tractors Tbk. 

43 UNVR Unilever Indonesia Tbk. 

44 WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk. 

45 WSKT Waskita Karya (Persero) Tbk. 

Sumber: idx.co.id 

3.6 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel dimana ketiga variabel tersebut dibagi 

menurut variabel dependen yaitu Abnormal Return (AR) dan Trading Volume Activity 

(TVA) sedangkan variabel independennya yaitu peristiwa aksi damai 212 tahun 2016.  

3.7 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.7.1 Abnormal Return (AR) 

Hartono (2015) Studi peristiwa (event study) menganalisis abnormal return dari 

sekuritas yang mungkin terjadi di sekitar pengumuman dari suatu peristiwa. 

Abnormal return atau excess return merupakan kelebihan dari return yang 

sesungguhnya terjadi terhadap return normal. Raturn normal merupakan return 

ekspektasian (return yang diharapkan oleh investor). Dengan demikian return 

taknormal (abnormal return) adalah selisih antara return sesungguhnya yang terjadi 

dengan return ekspektasian. Return realisasian atau return sesungguhnya merupakan 
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return yang terjadi pada waktu ke-t yang merupakan selisih harga sekarang relatif 

terhadap harga sebelumnya. Sedang return ekspektasian merupakan return yang harus 

diestimasi. Brown dan Warner (1985) dalam Hartono (2015) mengestimasi return 

ekspektasian menggunakan model estimasi mean-adjusted model, market model dan 

market adjusted model. 

3.7.2 Trading Volume Activity (TVA) 

Aktivitas Volume Perdagangan Saham atau Trading Volume Activity (TVA) 

adalah alat ukur untuk mengetahui apakah pengumuman yang dikeluarkan 

perusahaan berhubungan dengan kenaikan volume aktivitas perdagangan saham 

perusahaan yang bersangkutan pada saat pengumuman tersebut. Beaver (1968) dalam 

Indarti (2003) merupakan peneliti pertama yang memperkenalkan penggunaan 

volume perdagangan sebagai hasil pengukuran tingkat kesepakatan diantara para 

investor berkaitan dengan adanya suatu pengungkapan informasi.  

Sedangkan Beaver (1968,1972) dalam Indarti (2003) menyatakan bahwa 

volume merefleksikan heterogenitas ekspektasi investor individual yang berdasar 

pada suatu informasi baru, sedangkan perubahan harga merefleksikan pengaruh suatu 

informasi baru pada tingkat pasar. Oleh karena itu, apabila suatu informasi baru 

mengubah ekspektasi individu tanpa mengubah ekspektasi pasar secara keseluruhan, 

maka akan terjadi perubahan dalam kepemilikian portofolio dan akibatnya timbul 

perubahan volume dan bukan perubahan harga. 
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Tabel 3.2 

Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

 

Variabel Defenisi Pengukuran Skala 

Abnormal 

Return 

(AR) 

Selisih antara 

return 

sesungguhnya 

yang terjadi 

dengan return 

ekspektasian. 

               ) 

 

Rasio 

Trading 

Volume 

Activity 

(TVA) 

Alat ukur 

untuk 

mengetahui 

apakah 

pengumuman 

yang 

dikeluarkan 

perusahaan 

berhubungan 

dengan 

kenaikan 

volume 

aktivitas 

perdagangan 

saham 

perusahaan 

yang 

bersangkutan 

pada saat 

pengumuman 

tersebut 

                                  

∑                                     

∑                               
  

  

 

Rasio 

Sumber: Berbagai Jurnal 

3.8 Metode Analisis Data 

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan event study untuk 

meneliti reaksi pasar modal terhadap peristiwa aksi damai 212 tahun 2016. Event 

study juga dapat dikatakan sebagai analisa yang dilakukan untuk mengetahui apakah 

ada reaksi signifikan dalam pasar modal terhadap kejadian yang dihipotesakan dapat 
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mempengaruhi harga saham. Reaksi pasar modal tersebut dapat diukur dengan 

Abnormal Return dan Trading Volume Activity.  

3.8.1 Analisis Event Study 

a. Analisis Abnormal Return 

Study peristiwa (event study) adalah studi yang mempelajari reaksi 

pasar modal terhadap peristiwa yang terjadi di sekitar pasar modal, 

dimana informasi yang  dipublikasi menjadi sebuah pengumuman yang 

berguna untuk investor mengambil keputusan dan dapat menguji 

efisiensi pasar bentuk setengah kuat. 

1. Menganalisis actual return saham tiap perusahaan per hari. 

Menghitung actual return harian setiap saham selama periode 

penelitian. 

Rit= 
         

     
 

Rit  : Return saham i pada periode t 

Pit  : Harga saham penutupan perusahaan i pada periode t 

Pit-1 : Harga saham penutupan perusahaan i pada periode t-1 

2. Menghitung expected return harian saham dengan menggunakan 

market-adjusted model. Jogiyanto (2013) dalam Sopyana (2016) 

Return expected merupakan return yang diharapkan investor yang 

akan diperoleh dimasa yang akan datang dimana sifatnya belum 

terjadi dalam penelitian ini  menggunakan model disesuaikan 
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pasar (market-adjusted model) yang menganggap bahwa penduga 

yang terbaik untuk mengestimasi return suatu sekuritas adalah 

return indeks pasar pada saat tersebut. 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. 

E(Rit)= Rm.it 

 Rm.it : Return pasar pada peride t 

E(Rit)= 
             

       
 

E(Rit) : Expected return pada perusahaan i pada periode t 

IHSGt : Indeks harga saham LQ45 pada waktu t 

IHSGt-1 : Indeks harga saham LQ45 pada waktu t-1 

3. Menghitung abnormal return saham individu pada periode t. 

ARit= Rit-E(Rit) 

ARit : Abnormal return saham periode i pada periode t 

Rit  : Return aktual untuk saham i pada periode t 

E(Rit) : Expected retrn pada perusahaan i pada periode t 

4. Menghitung rata-rata abnormal return saham individu selama 

periode pengamatan. 

ARit individu sebelum= ∑
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ARit individu setelah= ∑
           

 

 
    

ARit : Abnormal return sekuritas ke-i pada periode peristiwa 

ke t 

T : Lamanya periode 

5. Menghitung rata-rata abnormal return seluruh saham selama 

periode pengamatan 

ARtSebelum: 
∑           

 
 

ARtSetelah: 
∑           

 
 

ARit : Abnormal return sekuritas ke-i pada periode peristiwa 

ke t 

N : Jumlah sekuritas 

b. Analisis Trading Volume Activity (TVA) 

1. Menghitung TVA saham individu pada periode t 

TVAit=
∑    

∑    
 

 TVA : Aktivitas volume perusahaan 

 SDit : Saham yang diperdagangkan perusahaan pada periode t 

 SBit : Saham perusahaan yang beredar pada periode t 

2. Menghitung rata-rata TVA saham individu selama periode 

pengamatan. 

TVAtIndividuSebelum= ∑
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TVAtIndividuSetelah= ∑
            

 

 
    

TVAi : Rata-rata aktivitas volume perdagangan saham  

TVAit : Aktifitas volume perdagangan saham saat itu 

T : Lamanya periode 

3. Menghitung rata-rata TVA seluruh saham selama periode 

pegamatan. 

TVAiSebelum= 
∑                    

 
 

TVAiSetelah= 
∑                    

 
 

TVAi : Rata-rata aktivitas volume perdagangan saham  

TVAit : Aktifitas volume perdagangan saham saat itu 

N : Jumlah sekuritas 

3.8.2 Uji Normalitas 

Menurut Sugiyono (2014), Hipotesis yang dirumuskan akan diuji dengan 

statistik parametris antara lain dengan menggunakan t-test untuk satu sampel, korelasi 

dan regresi, analisis varian dan t-test untuk dua sampel. Penggunaan statistik 

parametris mensyaratkan bahwa data setiap variabel yang akan dianalisis harus 

berdistribusi normal. 

Untuk menguji apakah data yang digunakan sudah terdisrtibusi secara normal 

atau tidak digunakan uji normalitas. Apabila signifikan >5% maka hal itu berarti data 

terdistribusi secara normal. Sebaliknya apabila nilai signifikan <5% maka hal tersebut 

berarti data tidak terdistribusi secara normal. Supaya data tersebut terdistribusi 
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normal data yang mempunyai nilai di luar batas normal harus dihilangkan. Dalam 

penelitian ini digunakan analisis statistik untuk mendeteksi apakah data terdistribusi 

secara normal atau tidak. 

Dasar pengambilan keputusan untuk uji statistik Kolmogorov-Sminorv (K-S) 

adalah apabila nilai signifikan Kolmogrov-Sminorv ≥0,05, maka data residual 

terdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai signifikansi Kolmogrov-Smirnov ≤0,05, 

maka data residual terdistribusi secara tidak normal. 

3.8.3 Uji beda Paired Sample T-Test  

Menurut Sugiyono (2014), model uji beda rata-rata ini digunakan untuk 

menanalisis model penelitian pre-post atau sebelum dan sesudah. Uji beda digunakan 

untuk mengevaluasi perlakuan tertentu pada satu sampel yang sama pada dua periode 

pengamatan yang berbeda, paired sample t-test digunakan apabila data terdistribusi 

normal. Paired sample t-test merupakan salah satu metode pengujian yang digunakan 

untuk mengkaji keefektifan perlakuan, ditandai adanya perbedaan rata-rata sebelum 

dan rata-rata sesudah dilakukan perlakuan. 

3.9 Pengujian Hipotesis Penelitian 

Pada hipotesis I dan II uji yang digunakan adalah uji one sample t-test yang 

bertujuan untuk mengetahui apakah ada reaksi pada pasar modal terhadap peristiwa 

212 tahun 2016 apabila dilihat dari abnormal return dan trading volume activity dan 

untuk melihat apakah peristiwa aksi damai 212 tahun 2016 memiliki kandungan 

informasi atau tidak memiliki kandungan informasi. Reaksi pasar ini dapat diukur 

dengan menggunakan abnormal return dan  trading volume activity selama periode 
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pengamatan dengan menggunakan uji One Sample T-Test, dimana reaksi pasar 

diproksikan dengan rata-rata abnormal return (AAR) dan rata-rata trading volume 

activity (ATVA). Sedangkan untuk hipotesis III dan IV uji yang digunakan adalah uji 

beda paired sample t-test yang bertujuan untuk mengetahui  apakah dua variabel 

dalam satu kasus data memiliki perbedaan rata-rata apabila dilihat dari abnormal 

return dan trading volume activity. 

Melakukan uji statistik, yaitu uji t (pada tingkat signifikansi α= 5%), dengan 

formula sebagai berikut: 

th = 
  ̅̅ ̅̅            ̅̅ ̅̅         

√
     )          

       )          
 

       
√

 

  
 

 

  

 

th = 
   ̅̅ ̅̅ ̅̅             ̅̅ ̅̅ ̅̅         

√
     )           

       )           
 

       
√

 

  
 

 

  

 

Hasil yang digunakan untuk menolak atau menerima hipotesis ini adalah 

dengan melihat tingkat signifikansi α (0,05), dengan kriteria apabila probabilitas > 

0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. Jika probabilitas < 0,05, maka Ho ditolak dan 

Ha diterima. Ditarik kesimpulan berdasarkan uji statistik yang dilakukan dengan 

tingkat kepercayaan 95% atau α=5%. 


