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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1   Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan studi peristiwa (event study) yang 

dilakukan pada Kebijakan Tax Amnesty Periode I tanggal 1 Juli 2016. 

Menurut Hartono (2017), studi peristiwa (event study) merupakan studi yang 

mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa (event) yang informasinya 

dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Event Study dapat digunakan 

untuk menguji kandungan dari suatu informasi (information content) dari 

suatu pengumuman. 

3.2  Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014). 

Populasi dari penelitian ini adalah indeks saham LQ-45. 

Sampel adalah sebagian atau bertindak sebagai perwakilan dari 

populasi sehingga hasil penelitian yang berhasil diperoleh dari sampel dapat 

di generalisasikan pada populasi. Metode pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu sampling jenuh. Sampel jenuh adalah 

seluruh sampel yang mewakili jumlah populasi, istilah lainnya disebut total 

sampling (Supriyadi, 2014). Metode pengambilan sampel ini dinilai dapat 

mencerminkan secara keseluruhan dalam suatu populasi. Sampel penelitian 
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ini adalah seluruh perusahaan yang termasuk ke dalam saham LQ-45 BEI 

periode Februari 2016 s/d Juli 2016, yang terdiri dari : 

       Tabel 3.1 Jumlah Sampel Perusahaan Selama Periode Penelitian 

No Nama Perusahaan  
Kode 

Emiten 

1 Astra Agro Lestari Tbk AALI 

2 Adhi Karya (Persero) Tbk ADHI 

3 Adaro Energy Tbk ADRO 

4 AKR Corporindo Tbk AKRA 

5 Aneka Tambang (Persero) Tbk ANTM 

6 Astra Internasional Tbk ASII 

7 Alam Sutera Realty Tbk ASRI 

8 Bank Central Asia Tbk BBCA 

9 Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk BBNI 

10 Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BBRI 

11 Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk BBTN 

12 Bank Mandiri (Persero) Tbk BMRI 

13 Global Mediacom Tbk. BMTR 

14 Bumi Serpong Damai Tbk BSDE 

15 Charoen Pokhpand Indonesia Tbk CPIN 

16 Gudang Garam Tbk GGRM 

17 H.M Sampoerna  Tbk HMSP 

18 Indofoof CBP Sukes Makmur Tbk ICBP 

19 Vale Inodnesia Tbk INCO 

20 Indofoof Sukes Makmur Tbk INDF 

21 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk INTP 

22 Jasa Marga (Persero) Tbk JSMR 

23 Kalbe Farma Tbk KLBF 

24 Lippo Karawaci Tbk LPKR 

25 Matahari Departemen Store Tbk LPPF 

26 PP London Sumatera Tbk LSIP 

27 Media Nusantara Citra Tbk MNCN 

28 Matahari Putra Prima Tbk. MPPA 

29 Hanson International Tbk. MYRX 

30 Perusahaan Gas Negara (Persero)Tbk PGAS 

31 Tambang  Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk PTBA 
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Tabel 3.1 Jumlah Sampel Perusahaan Selama Periode Penelitian 

(Lanjutan) 

No Nama Perusahaan  
Kode 

Emiten 

32 PP (Persero) Tbk PTPP 

33 Pakuwon Jati Tbk PWON 

34 Surya Citra Mediacom Tbk. SCMA 

35 Siloam International  Hospitals Tbk. SILO 

36 Semen Indonesia (Persero) Tbk SMGR 

37 Summarecon Agung Tbk SMRA 

38 Sri Rejeki Isman Tbk SRIL 

39 Sawit Sumbermas  Sarana Tbk SSMS 

40 Tower Bersama Infrastucture Tbk TBIG 

41 Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk TLKM 

42 United Tractor Tbk UNTR 

43 Unilever Indonesia Tbk UNVR 

44 Wijaya Karya (Persero) Tbk WIKA 

45 Waskita Karya (Persero) Tbk WSKT 

       Sumber : www.idx.co.id 

 

3.3  Jenis dan Sumber  Data 

 Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu 

data primer dan data sekunder.  

1.  Data primer 

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud 

khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau 

tempat objek penelitian dilakukan. 
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2.  Data sekunder    

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud 

selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat 

ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data 

sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang 

berkenaan dengan penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2014). 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yaitu data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung 

melalui perantara, diperoleh dan dicatat oleh pihak lain, yang dapat 

diperoleh dari situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dan 

www.yahoofinance.com. Data yang diperoleh meliputi data yang terkait 

dengan penelitian yaitu, data harga saham harian saham LQ-45 dan IHSG 

serta volume perdagangan saham harian. 

 

3.4  Konsep Operasional Variabel 

Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

variabel  : 

1.4.1 Volume Perdagangan Saham 

Volume perdagangan saham adalah banyaknya lembar saham yang 

diperdagangkan pada waktu tertentu. Jika peristiwa tersebut mengandung 

informasi maka pasar akan bereaksi sehingga terjadi perubahan volume 

perdagangan saham. Jika informasi tersebut memberikan sinyal positif maka 

minat investor atas saham akan meningkat, tetapi jika informasi tersebut 

http://www.idx.co.id/
http://www.yahoofinance.com/
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memberikan sinyal negatif maka minat investor atas saham akan menurun 

(Sari. dkk, 2017). 

Perhitungan TVA dilakukan dengan membandingkan jumlah saham 

perusahaan yang diperdagangkan dalam suatu periode tertentu dengan 

keseluruhan jumlah saham yang beredar dari perusahaan tersebut pada kurun 

waktu yang sama (Suryawijaya dan Setiawan 1998, dalam Febriyanti dan 

Rahyuda, 2016). Satuan pengukuran  trading volume activity  adalah dalam 

bentuk lembar. Perhitungan TVA sebagai berikut : 

 

TVA. it =  Saham perusahaan yang diperdagangkan pada waktu tertentu 

 

Jumlah saham yang beredar pada periode tertentu 

 

      3.4.2  Abnormal Return  

Istilah abnormal return dapat diterjemahkan sebagai return yang tidak 

normal, return tidak normal terjadi karena ada informasi baru yang mengubah 

nilai perusahaan dan direaksi oleh investor dalam bentuk kenaikan aau 

penurunan harga saham. Abnormal return merupakan kelebihan dari imbal 

hasil yang sesungguhnya terjadi (actual return) terhadap imbal hasil normal. 

Imbal hasil normal merupakan imbal hasil ekspektasi (expected return) atau 

imbal hasil yang diharapkan oleh investor. Dengan demikian imbal hasil tidak 

normal (abnormal return) adalah selisih antara imbal hasil sesungguhnya yang 

terjadi dengan imbal hasil ekspektasi (Hartono, 2017). Abnormal return 

digunakan untuk melihat apakah pasar secara agregat menilai pengumuman 

berlakunya program tax amnesty periode I, dalam arti apakah informasi 
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tersebut mempengaruhi distribusi return saham yang positif atau negatif pada 

waktu periode pengamatan.  

Menghitung rate of return saham individual (   ) selama waktu 

pengamatan dengan menggunakan rumus:  

     
         

     
 

Keterangan:  

        = return saham perusahaan ke-i selama periode ke-t 

         = harga saham i waktu t 

       = harga saham i waktu t-1 

Untuk menghitung return ekspektasi, sehingga rumus yang digunakan 

adalah : 

          
             

       
 

Keterangan:  

E(R.it)     = expected return saham perusahaan i pada waktu t  

          = Indeks harga saham gabungan pada periode ke-t 

         = Indeks harga saham gabungan pada periode ke t-1 

Menghitung abnormal return yang merupakan selisih antara return 

sesungguhnya dengan return yang diharapkan dengan rumus : 

                  

Keterangan:  

ARit  = Abnormal Return saham i pada periode t 
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Rit   = Actual Return saham i pada periode t 

E(Rit)  = Expected Return saham i pada periode t. 

Tabel 3.2 

Definisi Operasional Variabel 

 

No Variabel Definisi Pengukuran 

1 Volume 

perdagangan 

saham 

Perbandingan 

antara jumlah 

saham yang 

diperdagangkan 

dengan jumlah 

saham yang 

beredar 

TVA. it = 

 

Saham perusahaan yang 

diperdagangkan pada waktu tertentu 

 

Jumlah saham yang beredar pada 

periode tertentu 

2 Abnormal 

Return 

Selisih antara 

return yang 

sesungguhnya 

dengan return 

ekspektasi 

masing-masing 

saham 

ARit = Rit – E(Rit) 

 

Keterangan : 

ARit  = Abnormal Return saham 

i pada periode t 

Rit  = Actual Return saham i 

pada periode t 

E(Rit)  = Expected Return saham 

i pada periode t 

 

 

3.5  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Studi Pustaka 

Penelitian ini menggunakan studi literartur dan dokumentasi yang 

diperoleh dari artikel, jurnal dan hasil penelitian terdahulu sehingga 

peneliti dapat memahami literatur yang berkaitan dengan penelitian yang 

bersangkutan. 
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b. Dokumentasi 

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data secara harian yaitu 

berupa data harga saham harian saham serta volume perdagangan saham 

harian. 

 

3.6  Metode Analisis  Data 

Metode Analisis data adalah cara pengolahan data yang terkumpul 

untuk kemudian dapat memberikan intreprestasi hasil pengolahan data yang 

digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian 

ini menggunakan penelitian event study. Menurut Febriyanti dan Rahyuda 

(2016), event study merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap 

suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. 

Event study yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan untuk 

mengetahui apakah ada abnormal return dan aktivitas volume perdagangan 

oleh pemegang saham akibat adanya suatu peristiwa tertentu.  

Periode pengamatan adalah waktu sebelum dan sesudah terjadinya 

peristiwa. Umumnya periode pengamatan juga melibatkan hari sebelum 

tanggal peristiwa untuk mengetahui apakah terjadi kebocoran informasi, 

karena umumnya informasi sudah diketahui publik hari-hari sebelumnya 

(Hartono, 2017). Periode pengamatan disebut juga periode jendela (window 

period). Periode pengamatan (event window) dalam penelitian ini diambil 

selama 11 hari disekitar tanggal pengumuman pada hari bursa, yaitu 5 hari 

sebelum tanggal berlakunya kebijakan tax amnesty periode I (pre event 
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window), 1 hari saat peristiwa, dan 5 hari setelah tanggal pengumuman 

berlakunya kebijakan tax amnesty periode I (post event period). 

Gambar 3.1 

Jendela Peristiwa (Event Window) 

    

      Event Period 

 

         t-5             t 0                     t+5 

     24 Juni 2016              1 Juli 2016       15 Juli 2016 

 

Pemilihan periode pengamatan tersebut dipilih karena apabila 

pengambilan periode terlalu panjang dapat mengakibatkan timbulnya efek 

gangguan (confounding effect) yang dapat mengganggu fokus peristiwa yang 

dijadikan event dalam penelitian (Hartono, 2017). 

 

3.7  Teknik Analisis  Data 

Metode yang digunakan adalah model Paired Sample T-Test atau 

Wilcoxon Signed Rank, analisis dilakukan dengan menggunakan bantuan 

program software SPSS 22. Sebelumnya data yang terkumpul akan dianalisis 

secara bertahap dengan dilakukan analisis statistik deskriptif terlebih dahulu, 

selanjutnya dilakukan pengujian statistik dengan uji distribusi normal dengan 

menggunakan kolmogorov-smirnov. Kemudian tahap selanjutnya dilakukan 

pengujian hipotesis parsial untuk masing-masing variabel penelitian dengan 
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menggunakan uji analisis untuk masing-masing variabel penelitian dengan 

menggunakan Paired Sample T-Test apabila data terdistribusi normal atau 

Wilcoxon Signed Rank apabila data terdistribusi tidak normal. 

 

       3.7.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan statistik yang berfungsi untuk 

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui 

data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan 

membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2015). 

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan profil sampel 

antara lain mean, median, maksimum, minimum dan standar deviasi dari 

turunan variabel independen dan variabel dependen. Dalam penelitian ini 

menggunakan statistik deskriptif kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif 

memiliki ciri khas berhubungan dengan data numerik dan bersifat objektif. 

Fakta atau fenomena yang diamati memiliki realitas objektif yang bisa diukur 

(Supriyadi,2014). Uji statistik dalam penelitian ini digunakan untuk 

memberikan gambaran deskriptif suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), 

median, maksimum, minimum dan deviasi standar mengenai pergerakan 

abnormal return dan volume perdagangan selama periode penelitian. 
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3.7.2  Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang 

terstandarisasi pada model regresi yang terdistribusi normal atau tidak.  Nilai 

residual dikatakan terdistribusi normal, jika nilai residual terstandarisasi 

tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya (Suliyanto,2011). 

Pengujian normalitas ini menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Uji 

statistik Kolmogorov-Smirnov dipilih karena lebih untuk mendeteksi 

normalitas data dibandingkan dengan pengujian dengan menggunakan grafik. 

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah data yang digunakan 

dalam penelitian terdistribusi secara normal atau tidak (Suliyanto, 2011). 

Apabila tingkat signifikansi > 0,05 menunjukkan bahwa data residual 

terdistribusi secara normal, sementara apabila tingkat signifikansi < 0,05 

menunjukkan bahwa data residual terdistribusi secara tidak normal. 

 

      3.7.3 Uji Hipotesis 

Hasil uji normalitas data digunakan untuk menentukan alat uji apa 

yang paling sesuai digunakan dalam pengujian hipotesis. Apabila data 

berdistribusi normal maka digunakan uji parametrik Paired Sample T-Test. 

Sementara apabila data berdistribusi tidak normal maka digunakan uji non-

parametrik yaitu Wilcoxon Signed Rank Test yang lebih sesuai digunakan.  

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Paired Sample 

T-Test atau Wilcoxon Signed Rank Test. Uji beda Paired Sample T-Test atau 

Wilcoxon Signed Rank untuk menjelaskan ada atau tidak ada perbedaan 
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signifikan abnormal return saham dan volume perdagangan sebelum dan 

sedudah berlakunya tax amnesty periode I pada saham LQ-45. Uji beda 

digunakan untuk mengevaluasi perlakuan (treatment) tertentu pada satu 

sampel yang sama pada dua periode pengamatan yang berbeda.  

 

3.7.3.1 Paired Sampel T-Test 

Paired Sampel T Test atau uji T sampel berpasangan merupakan uji 

parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis sama atau tidak berbeda 

(H0) antara dua variabel. Data berasal dari dua pengukuran atau dua periode 

pengamatan yang berbeda yang diambil dari subjek yang dipasangkan. Paired 

sample T-Test digunakan apabila data terdistribusi normal. Paired Sample T-

Test digunakan untuk melakukan uji beda dua sampel berpasangan apakah 

memiliki rata-rata berbeda atau tidak (Hidayat dan Istiadah, 2011). 

Menurut Widiyanto (2013) paired sampel t-test merupakan salah satu 

metode pengujian yang digunakan untuk mengkaji keefektifan perlakuan, 

ditandai adanya perbedaan rata-rata sebelum dan rata-rata sesudah diberikan 

perlakuan. Dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak H0 

pada uji paired sampel t-test adalah sebagai berikut : 

1. Jika probabilitas (Asymp. Sig) > 0,05 maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. 

2. Jika probabilitas (Asymp. Sig) < 0,05 maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. 
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3.7.3.1 Wilcoxon Signed Rank Test 

Wilcoxon Signed Rank Test merupakan uji statistik non parametrik, uji 

ini digunakan  apabila data terdistribusi tidak normal. Uji ini digunakan untuk 

menganalisis data berpasangan karena adanya dua perlakuan yang berbeda. 

Dalam hal ini Wilcoxon Signed Rank Test digunakan untuk mengetahui 

perbedaan abnormal return saham dan volume perdagangan. 

Menurut Ghozali (2011), uji ini memberikan bobot nilai lebih untuk 

setiap pasangan yang menunjukkan perbedaan besar antara dua kondisi 

dibandingkan dengan dua pasangan yang menunjukkan perbedaan kecil. Dasar 

pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak H0 pada wilcoxon 

signed rank test adalah sebgai berikut : 

1. Jika probabilitas (Asymp. Sig) > 0,05 maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. 

2. Jika probabilitas (Asymp. Sig) < 0,05 maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. 

 

 


