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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang termasuk ke dalam 

kategori event studies atau studi peristiwa. Menurut Jogiyanto (2008:529) studi 

peristiwa adalah studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa 

(event) yang informasinya di publikasikan sebagai suatu pengumuman. Event 

study dapat digunakan untuk menguji kandungan informasi (information content) 

dari suatu pengumuman dan bentuk setengah kuat. 

Periode jendela (Event window) yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 30 hari yang terdiri atas 15 hari sebelum pengumuman pembentukan 

holding dan 15 hari setelah pengumuman pembentukan holding. Dalam penentuan 

periode jendela ini memang tidak ada patokan atau standar yang pasti, baik dari 

buku-buku maupun jurnal-jurnal penelitian. 

1.2 Populasi dan Sampel 

Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh perusahaan yang 

melakukan pembentukan Holding yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) . 

Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah PT Antam, PT Timah dan PT Bukit 

Asam sebagai perusahaan anak dari PT Inalum. 

1.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi atau juga arsip (archieval research) yang memuat kejadian 
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masa lalu. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data sekunder 

dimana peneliti mengumpulkan data-data yang diperoleh secara tidak langsung 

melalui media perantara ( diperoleh dicatat oleh pihak lain), berupa data-data 

historis yang memuat kejadian masa lalu untuk kemudian digunakan sebagai 

bahan untuk penelitian 

1.4 Definisi dan Pengukuran Variabel Operasional 

Definisi operasionalisasi variabel merupakan batasan atau definisi variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini agar mudah atau dapat diukur. Adapun 

definisi operasionalisasi dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Volatilitas harga saham  

Volatilitas Saham adalah fluktuasi atau naik turun nya harga saham. 

Semakin besar fluktuasi harga saham, semakin tinggi kemungkinan 

harga saham di bandingkan harga eksekusi (Hasan,2001). Harga saham 

pada tanggal setelah penutupan (closing price) selama 15 hari sebelum 

pengumuman pembentukan Holding dan 15 hari setelah pengumuman 

pembentukan holding untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. 

Harga saham ini diukur dari harga penutupan saham harian selama 

periode penelitian. 

2. Volume perdagangan Saham Relatif  

Volume perdagangan saham adalah Jumlah satuan unit saham yang 

diperjual belikan dalam satu periode tertentu, biasanya harian. 

(Ang,1997) 
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Volume perdagangan saham diukur dengan Rumus Berikut: 

TVA = Jumlah saham yang diperdagangkan / jumlah saham yang 

beredar 

1.5  Tekhnik Analisis Data 

Tekhnik analisis data yang digunakan  dalam penelitian ini adalah analisis 

kuantitatif yaitu pemrosesan data manipulasi data mentah mengenai informasi 

yang bermanfaat . Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke 

dalam bentuk yang mudah di baca dan di interprestasikan. 

1.5.1 Statistik deskriptif 

Pengujian statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dalam 

penelitian dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat  kesimpulan yang 

berlaku untuk umum ata generalisasi (Sugiyono,2012). Uji statistik deskriptif 

dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran atau deskriptif suatu 

data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean),  standar deviasi,Volume perdagangan, 

dan volatilitas harga saham selama periode penelitian. 

1.6 Uji Hipotesis  

1.6.1 Paired sample t –test 

Paired sample t-test digunakan untuk menguji perbedaan dua sampel 

berpasangan. Sampel yang berpasangan diartikan sebagai sebuah sampel dengan 

subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan yang berbeda pada situasi 

sebelum dan sesudah proses ( Santoso,2001). Paired sample t-test digunakan 

apabila data berdistribusi normal. Menurut Widiyanto (2013) paired sample t-test 
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merupakan salah satu metode pengujian yang digunakan untuk menguji 

keefektifan perlakuan, ditandai dengan adanya perbedaan rata-rata sesudah 

diberikan perlakuan. Dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak 

Ho pada uji paired sample t-test adalah sebagai berikut : 

Jika probabilitas (Asymp.sig)<0.05 maka Ho di tolak dan Ha diterima 

Jika probabilitas (asymp.sig) > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Rumus : 

 

X1 = Rata-rata sample sebelum perlakuan 

X2 = Rata-rata sample sesudah perlakuan 

S1 = Simpangan baku sebelum perlakuan 

S2 =Simpangan baku setelah perlakuan 

n1 = Jumlah sample sebelum perlakuan 

n2 = Jumlah sample setelah perlakuan 

Nilai r adalah nilai korelasi antara sample sebelum diberikan perlakuan dengan 

setelah diberikan perlakuan 

 

 

 

 

 


