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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis dan Sumber Data 

 Jenis penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian sekunder. Trianto 

(2015:6) menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh dari 

laporan yang dibuat oleh suatu institusi baik berupa buku, jurnal dan lain-lain. 

Karena didalam penelitian ini peneliti tidak melakukan observasi langsung ke 

Bursa Efek Indonesia, tetapi melalui media perantara seperti literatur yang 

berhubungan dengan penelitian ini, karangan ilmiah, serta sumber lain yang 

berhubungan dengan penelitian.  

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari alamat website 

http://www.idx.co.id melalui pojok Bursa Efek Indonesia dan Yahoo Finance 

melalui http://finance.yahoo.com. 

3.2  Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis bid-ask spread, depth 

dan volume perdagangan pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia setelah 

terjadinya perubahan fraksi harga yang diberlakukan pada tanggal 2 Mei 2016. 

Jadwal penelitian ini dimulai pada bulan Januari 2017 sampai dengan selesai. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa 

orang, objek, transaksi atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajari atau 

http://finance.yahoo.com/
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menjadi objek peneliti. Elemen sendiri dapat diartikan sebagai unit dimana data 

yang diperlukan akan dikumpulkan. (Kuncoro dalam Trianto, 2015).  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sebanyak 539 emiten. Penelitian ini 

menguraikan gambaran emiten tersebut secara garis besar berdasarkan klasifikasi 

tertentu. 

3.3.2 Sampel 

Sampel dapat diartikan sebagai suatu himpunan bagian (subset) dari unit 

populasi (Kuncoro dalam Trianto, 2015). Sampel penelitian ini adalah perusahaan 

yang terdaftar di BEI yang berstrata sesuai dengan fraksi pergerakan harga 

sahamnya yang terdiri atas fraksi Rp. 1, fraksi Rp 2, fraksi Rp 5, fraksi Rp 10 dan 

fraksi Rp 25. Hal ini terkait dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek 

Indonesia Nomor: Kep-00023/BEI/04-2016 tentang Perubahan/Penambahan 

Peraturan Nomor II-A Tentang Perdagangan Efek (khususnya terkait dengan 

kelompok fraksi harga). Penentuan sampel dalam masing-masing kelompok fraksi 

harga dilakukan menggunakan metode purposive sampling (memenuhi criteria 

tertentu). Kriteria yang digunakan yaitu: 

a. Termasuk saham-saham yang aktif diperdagangkan. Pengamatan dalam 

penelitian ini dibagi menjadi dua periode, yang pertama adalah periode pra 

event, yaitu periode 7 hari sebelum perubahan fraksi harga dan yang kedua 

adalah periode post event, yaitu periode 7 hari setelah perubahan fraksi harga. 

Alasan menggunakan waktuyang pendek adalah untuk memperkecil terjadinya 
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confounding effect yang memungkinkan terpengaruhinya perilaku data, yaitu 

volume perdagangan. 

b. Emiten saham tidak mengumumkan pembagian deviden, saham bonus, right 

issue, stock split, merger atau akuisisi selama periode kejadian (event period) 

yaitu 15 hari dengan rincian 7 hari sebelum pengumuman dan 7 hari setelah 

pengumuman sedangkan 1 hari diambil setelah adanya pengumuman sistem 

fraksi harga saham baru berlaku. Alasan menggunakan event period yang 

pendek adalah untuk memperkecil terjadinya confounding effect yang 

memungkinkan terpengaruhinya perilaku data, yaitu volume perdagangan. 

c. Jika ada emiten ditemukan harga dan volume order jual atau order beli adalah 

nol, maka quote tersebut dihilangkan untuk meminimalkan data error. 

d. Jika ada emiten mengalami perubahan kelompok harga rata-rata antara dua 

periode fraksi, maka akan dihilangkan untuk meminimalkan data error. 

Berdasarkan kriteria tersebut, maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 

168 perusahaan yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

 

Distribusi Sampel 

 

Harga Saham Fraksi Harga Jumlah Sampel 

< Rp. 200 Rp.1 48 

Rp. 200 ≤ Harga < Rp. 500 Rp.2 32 

Rp. 500 ≤ Harga < Rp. 2000 Rp.5 59 

Rp. 2000 ≤ Harga < Rp. 5000 Rp.10 14 

≥ Rp. 5000 Rp.25 15 

Total 168 

Sumber: Data sekunder yang telah diolah 
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3.4  Teknik Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan 

dengan metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data dengan cara 

mencatat dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Pencatatan data-data 

yang berhubungan dengan bid-ask spread, depth, dan volume perdagangan. 

 Pengumpulan data dimulai dengan tahap penelitian dahulu yaitu 

melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku dan bacaan lain 

yang berhubungan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. Pada tahap ini 

juga dilakukan pengkajian data yang dibutuhkan, ketersediaan data, cara 

memperoleh data, dan gambaran cara memperoleh data. Tahapan data yang 

dibutuhkan guna menjawab persoalan penelitian, memperbanyak literatur untuk 

menunjang data kuantitatif yang diperoleh. 

3.5   Definisi dan Pengukuran Variabel Operasional 

3.5.1 Variabel  Dependen 

Variabel terikat atau biasa disebut dengan variabel dependen adalah 

variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lain. Pada penelitian ini 

variabel terikatnya adalah bid-ask spread, depth dan volume perdagangan. 

3.5.1.1 Bid-ask spread 

 Bid-ask spread adalah presentase selisih antara bid price dengan ask  

price. Konsep perhitungannya dirumuskan sebagai berikut:  

Bid ask spreadi,t  
∑

             
                 

 
   

 
  X 100% 

Sumber : Satiari, 2009 
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Keterangan: 

Bid-Ask Spreadi,  : Rata-rata bid-Ask Spread harian selama hari perdagangan i 

pada saat t 

ask i,t                      : Harga permintaan jual terendah i pada saat t 

bidi,t                               : Harga penawaran beli tertinggi i pada saat t 

N                           : Jumlah hari perdagangan 

3.5.1.2 Depth 

Depth adalah Volume lembar saham pada harga order jual terendah dan 

harga order beli tertinggi. 

Depthi,t= 
∑

                       
 

 
   

           
 

Sumber : Satiari, 2009 

Keterangan: 

Depth i,t                       : Rata-rata volume lembar saham pada harga orderjual terendahi,t  

dan harga order beli tertinggi i,t 

askpricei,t            : Harga permintaan jual terendah i pada saat t 

bidpricei,t                : Harga penawaran beli tertinggi i pada saat t 

N                        : Jumlah hari perdagangan 

3.5.1.3 Volume Perdagangan 

Volume perdagangan adalah jumlah lembar saham yang ditransaksikan 

oleh para investor atau pemodal di perdagangan saham. 

Volume Perdagangani,t= 
∑           
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Sumber : Satiari, 2009 

Keterangan: 

Volume Perdagangani,t  : Banyak lembar saham i yang ditransaksikan selama satu 

hari t 

N                                    : Jumlah hari perdagangan 

3.5.2 Variabel Independen 

Variabel bebas atau biasa disebut sebagai variabel independen adalah 

variabel yang mana keberadaannya mempengaruhi variabel lainnya 

(Trianto,2015:25). Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengumunan 

sistem perubahan fraksi harga baru. 

Pengertian dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini dapat dijelaskan pada table 3.2 Berikut : 

Tabel 3.2 

 

Ringkasan Definisi Operasional Variabel 

 

Variabel Definisi Variabel Pengukuran Variabel 

Bid-ask spread  Selisih harga beli tertinggi 

dengan trader (pedagang 

saham) bersedia membeli 

suatu saham dengan harga 

jual terendah yang trader 

bersedia menjual saham 

tersebut. 

∑
             

                 
 
   

 
  X 100% 

 

 

 

Depth  Volume lembar saham 

pada harga order jual 

terendah dan harga order 

beli tertinggi. 

∑
                       

 
 
   

 
 

(dalam lembar saham) 

Volume 

Perdagangan 

Jumlah lembar saham yang 

ditransaksikan oleh para 

investor atau pemodal di 

perdagangan saham. 

∑           
   

 
 

 

 

(dalam lembar saham)  
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Pengumuman 

sistem fraksi 

harga saham 

Batasan nilai tawar-

menawar atas suatu saham 

yang ditentukan oleh bursa 

efek. 

Selama 15 hari bursa, sejak 

sistem fraksi harga saham 

berlaku. 

 

3.6  Model Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kuantitatif dengan menggunakan SPSS. Langkah-langkah dalam analisis data 

yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif dapat memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 

yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, 

minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). 

Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui gambaran data secara ringkas 

yaitu tentang pemusatan data, ukuran penyebaran data, serta 

kecenderungan suatu gugus data (Ghozali, 2013: 19). 

b. Homogenitas  

 Dalam Analysis of Variance  asumsi yang harus di penuhi adalah variabel 

dependen harus memiliki varian yang sama dalam setiap kategori variabel 

independen. Dalam SPSS dapat dilihat pada tabel Levene’s test of 

homogenityof variance, jika nilai levene’s test signifikan (probabilitas < 

0,05), maka group memiliki varian yang berbeda. Jadi yang dikehendaki 

adalah jika nilai levene’s test signifikan (probabilitas > 0,05) maka group 

memiliki varian yang sama (Ghozali, 2013). 

c. Pengujian Normalitas Data  
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Sebelum melakukan pengujian hipotesis, harus dilakukan uji normalitas 

data sampel terlebih dahulu, hal tersebut ditujukan untuk mengetahui 

apakah sampel yang akan diambil sudah representatif atau belum, sehingga 

kesimpulan penelitian yang diambil dari sejumlah sampel dapat 

dipertanggungjawabkan (Ghozali, 2013). Uji normalitas data sampel 

dalam penelitian ini dilakukan dengan menggumakan uji Kolmogrov 

Smirnov dengan kriteria pengujian, jika nilai signifikan pada uji 

Kolmogrov Smirnov lebih besar dari pada 0,05 maka data tersebut 

berdistribusi normal, yang dibantu dengan program olah data statistik yaitu 

Statistical Programs and Service Solutionm (SPSS) ver.16. 

d. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan statistik parametris 

dengan menggunakan model One Way ANOVA yang dibantu dengan 

program olah data statistik yaitu Statistical Programs and Service Solution 

(SPSS) ver. 16. Sehingga alat analisis yang sesuai untuk menguji variabel 

ini adalah One Way Analysis of Variance (ANOVA). 

1. Apabila Fhitung> Ftabel atau nilai sig < α (0,05) maka Ha diterima dan H0 

ditolak  

2. Apabila Fhitung< Ftabel atau nilai sig > α (0,05) maka Haditolakdan H0 

diterima  

Perhitungan Ftabel dapat dilakukan dengan menggunakan rumus dibawah 

ini (Ghozali, 2013).  

Ftabel = (n – k -1) ; k 
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Keterangan:  

n : jumlah sampel 

k : jumlah variabel bebas 

1 : konstanta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


