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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian berjenis studi peristiwa (event study) 

yaitu penelitian yang dilakukan untuk melihat reaksi pasar atas peristiwa (event) 

yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman yang memiliki kandungan 

informasi (information content) dengan melakukan analisis terhadap objek yang 

diteliti sehubungan dengan peristiwa yang terjadi. Dalam penelitian ini peristiwa 

yang terjadi yaitu aksi damai 4 November 2016 yang dikenal sebagai aksi damai 

411. 

Rentang waktu yang digunakan 7 hari, yaitu tiga hari sebelum peristiwa 

aksi damai 411 (t-3), t0 yaitu saat peristiwa aksi damai 411 terjadi dan tiga hari 

setelah aksi damai 411 (t+3). Penentuan event windows ini diharapkan pasar 

bereaksi secara penuh terhadap peristiwa yang terjadi serta dapat dilihat kecepatan 

reaksi pasar terhadap peristiwa tersebut. Jika rentang periode yang diambil terlalu 

panjang dikhawatirkan adanya pengaruh peristiwa lain seperti terpilihnya Donal 

Trump sebagai presiden amerika pada 9 November 2016 serta peristiwa lainnya 

yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi hasil penelitian. 

Gambar rentang jendela peristwa (event windows) dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

Gambar 3.1 

Event Windows 

 

t-3 t-2 t-1 t0   t+1 t+2 t+3 

Event windows 

Sumber: Rahmawati dan Pandansari (2016) 
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3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yaitu 

data yang ada didapatkan dengan melakukan observasi atau penelitian langsung 

kepada objek yang menjadi penelitian. Data yang digunakan berupa data harga 

penutupan saham yang disesuaikan ( adjusted closing price), jumlah saham yang 

diperdagangkan, jumlah saham yang beredar, dan Index Harga Saham Gabungan 

(IHSG) selama periode pengamatan yang didapat dari situs resmi BEI. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

teknik dokumentasi, yaitu dengan melakukan pencatatan dan mengumpulkan 

data-data yang menjadi bahan penelitian yang diperlukan untuk menganalisa pada 

perusahaan yang dipilih sebagai populasi dan telah dipublikasikan di Bursa Efek 

Indonesia. Data sekunder yang diperoleh  secara tidak langsung dari objek 

penelitian yaitu berupa: 

1. Data harga penutupan saham yang disesuaikan (adjust closing price). 

2. Jumlah saham yang beredar. 

3. Jumlah saham yang diperdagangkan. 

4. Indeks harga saham gabungan. 

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisai yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (sugiyono, 2015: hal 61). Populasi 

dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) November 2016. 
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Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (sugiyono, 2015: hal 62). Pemilihan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan purposive sampling yang merupakan pengambilan sampel yang 

didasarkan kepada kriteria tertentu. Adapun kriteria dari pemilihan sampel dalam 

penelitian ini yaitu seluruh perusahaan yang termasuk kedalam kategori LQ-45 

pada periode Agustus 2016- Januari 2017. Kriteria ini diambil karena saham LQ-

45 yang merupakan saham yang paling liquid serta memiliki pergerakan paling 

aktif di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Adapun proses pengambilan sampel dari populasi dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Penarikan Sampel dan Populasi 

Keterangan  jumlah 

Perusahaan yang terdaftar di BEI pada November 2016 540 

Perusahaan yang tidak termasuk LQ-45 periode Agustus 

2016-Januari 2017 

495 

Total akhir sampel 45 

Sumber: www.sahamok.com 

Setelah dilakukan seleksi terhadap sampel berdasarkan purposive 

sampling diperoleh total akhir sebanyak 45 perusahaan. Adapun daftar nama 

perusahaan yang telah diseleksi menurut kriteria yang telah diberikan peneliti 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Sampel Penelitian 

No Kode  Nama Perusahaan 

1.  AALI Astra Agro Lestari Tbk 

2.  ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk 

3.  ADRO Adaro Energy Tbk 

4.  AKRA AKR Corpindo Tbk 

5.  ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk 

http://www.sahamok.com/
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6.  ASII Astra International Tbk 

7.  ASRI Alam Sutra Realty Tbk 

8.  BBCA Bank Central Asia Tbk 

9.  BBNI Bank Negara Indonesa Tbk 

10.  BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

11.  BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 

12.  BMRI Bank Mandiri Tbk 

13.  BMTR Globalmediacom Tbk 

14.  BSDE Bumi Serpong Damai Tbk 

15.  CPIN Chareon 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 Prakasa 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 Bukit Asam (Persero) Tbk 

33.  PTPP PP (Persero) Tbk 

34.  PWON Pakuwon Jati Tbk 

35.  SCMA Surya Citra Media Tbk 

36.  SILO Siloam International Hospital Tbk 

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)  

45.  WSKT Waskita Karya (Persero)  

Sumber: www.sahamok.com, data diolah 2016 

http://www.sahamok.com/
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3.4 Defenisi Operasional Variabel 

Berikut akan dijelaskan mengenai defenisi operasional variabel yang akan 

digunakan dalam penelitian reaksi pasar modal terhadap peristiwa aksi damai 411. 

Dalam penelitian ini variabel akan dikelompokkan menjadi dua variabel yaitu 

variabel X dan Y, yaitu: 

3.4.1 Event (X) 

Dalam penelitian ini peneliti mengangkat peristiwa aksi damai 411 sebagai 

peristiwa (event) yang diteliti. Dengan demikian event date (t0) dari 

penilitian ini adalah tanggal dimana aksi damai 411 terjadi yaitu 4 

November 2016. Perincian periode pengamatan dalam penelitian ini 

adalah 7 hari yaitu dari t-3 sampai t+3 peristiwa aksi damai 411. Alasan 

rentang waktu ini yaitu untuk melihat seberapa cepat reaksi pasar atas 

peristiwa tersebut. Periode dalam penelitian ini tidak begitu panjang untuk 

mempertimbangkan dampak peristiwa lain yang dapat berpengaruh 

terhadap harga saham serta akan mempengaruhi hasil penelitian. 

3.4.2 Abnormal return (Y1) 

Return tak normal (abnormal return) adalah selisih antara return 

sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasian (jogiyanto,       

2015: hal 647). Abnormal return dapat dihitung menggunakan rumus 

berikut: 

ARi,t = Ri,t – E[Ri,t] 

Dimana: 

ARi,t : Abnormal return sekuritas i pada periode t 
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Ri,t : Return sesungguhnya sekuritas i pada periode t. 

E[Ri,t] : Return ekspektasi sekuritas i pada periode t. 

3.4.3 Return Sesungguhnya 

Return sesungguhnya adalah return yang sesungguhnya terjadi pada waktu 

tertentu (t) yang merupakan selisih harga relatif dari hari sebelumnya (t-1). 

Adapun return sesungguhnya dapat dihitung sebagai berikut: 

 Ri,t = Pi,t – Pi,t -1 

    Pi,t -1 

Dimana: 

Ri,t : Return saham harian sekuritas i pada periode t 

Pi,t : Harga saham harian sekuritas i pada periode t 

Pi,t -1 : Harga saham harian sekuritas i pada periode t-1 

3.4.4 Expected Return 

Return ekspektasian merupakan return yang diharapkan terjadi dimasa 

yang akan datang. Pada penelitian ini expected return dihitung 

menggunakan market-adjusted model yang menganggap bahwa penduga 

yang terbaik untuk mengestimasi return suatu sekuritas adalah Index pasar 

pada saat tersebut (Jogiyanto, 2015: hal 659). Dengan menggunakan 

periode ini maka tidak perlu menggunakan periode estimasi untuk 

membuat model estimasi karena return sekuritas yang diestimasi adalah 

sama dengan return indeks pasar. 

 E[Ri,t] = Rmt 

Dimana: 

E[Ri,t] : Expected Return sekuritas i periode t 

Rmt : Return pasar periode t 
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Adapun rumus untuk menghitung return pasar adalah sebagai berikut:  

 Rmt = IHSGt –IHSGt-1 

 IHSGt-1 

Dimana: 

Rmt : Return market periode t 

IHSG : Index harga saham gabungan 

3.4.5 Security return variability (Y2) 

Security return variability dapat dihitung dari abnormal return suatu 

perusahaan dibagi dengan varian abnormal return. Adapun rumus untuk 

perhitungan security return variability adalah sebagai berikut: 

SRVi,t =   AR
2
i,t 

     VARi,t 

Dimana: 

SRVi,t : Security return variability sekuritas i pada periode t 

ARi,t : Abnormal return sekuritas i pada periode t 

VARi,t : Varian abnormal return sekuritas i pada periode t 

Adapun untuk perhitungan varian abnormal return menggunakan 

persamaan berikut: 

VARi,t = (ARi,t – AARi,t)
2 

    n-1 

Dimana : 

ARi,t : Abnormal return sekuritas i pada periode t 

AARi,t : Rata-rata abnormal return sekuritas i pada periode t 

n  : Jumlah hari yang diamati 
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3.4.6 Trading volume activity (Y3) 

Trading volume activity (aktivitas volume perdagangan saham) dapat 

dihitung dengan membadingkan jumlah saham yang diperdagangkan dengan 

jumlah saham yang beredar dalam kurun waktu yang sama. Untuk menghitung 

trading volume activity dapat digunakan persamaan sebagai berikut: 

TVAi,t = ∑Saham i yang diperdagangkan pada periode t  

             Saham i yang beredar pada periode t 

 

3.5 Metode Analisa Data 

3.5.1 Uji Deskriptif 

Menurut Ghazali (2006) dalam Brilian Sari (2011) statistik deskriptif 

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

standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness. 

Dengan melakukan analisis deskriptif maka akan bisa diketahui deskripsi masing-

masing variabel secara individu. Adapun proses uji deskriptif untuk masing-

masing variabel adalah sebagai berikut: 

1. Abnormal return dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: 

ARi,t = Ri,t – E[Ri,t] 

 Dimana rumus menghitung actual return adalah sebagai berikut: 

 Ri,t = Pi,t – Pi,t -1 

    Pi,t -1 

Penelitian ini menggunakan marke-adjusted model dalam menghitung 

expected return yang menggunakan rumus berikut: 

 E[Ri,t] = Rmt 

 Dimana rumus untuk menghitung return market adalah sebagai berikut: 
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Rmt = IHSGt –IHSGt-1 

 IHSGt-1 

Dari hasil perhitungan abnormal return yang telah diketahui maka dapat 

dihitung rata-rata abnormal return menggunakan rumus berikut: 

 AARi,t = ∑ARi,t 

      n 

 Dimana:  

 AARi,t  : Rata-rata abnormal return sekuritas i pada periode t 

∑ARi,t : Total abnormal return sekuritas ke-i periode t 

 n : Jumlah perusahaan 

2. Security return variability dihitung menggunakan persamaan sebagai 

berikut: 

SVRi,t =   AR
2
i,t 

                         VARi,t 

 Dimana: 

ARi,t : Abnormal return sekuritas i pada periode t 

VARi,t : Varian abnormal return sekuritas i pada periode t 

Dimana untuk perhitungan varian abnormal return menggunakan 

persamaan berikut: 

  VARi,t = (ARi,t – AARi,t)
2 

    n-1 

Dimana : 

ARi,t : Abnormal return sekuritas i pada periode t 

AARi,t : Rata-rata abnormal return sekuritas i pada periode t 

n  : Jumlah hari yang diamati 
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Dari hasil perhitungan security return variability yang telah diketahui, 

maka dapat dihitung rata-rata security return variability menggunakan 

persamaan sebagai berikut: 

 ASRVi,t = ∑SRVi,t 

        n 

Dimana : 

ASRVi,t : Rata-rata security return variability sekuritas i pada 

  periode t 

∑SRVi,t : Total security return variability sekuritas i periode t 

n : Jumlah perusahaan 

3. Trading volume activity dihitung menggunakan persamaan berikut: 

TVAi,t = ∑Saham i yang diperdagangkan pada periode t   

          Saham i yang beredar pada periode t 

 

 Dimana : 

 TVAi,t = Trading volume activity saham i pada periode t 

 Dari hasil perhitungan trading volume activity yang telah diketahui, maka 

dapat dihitung rata-rata trading volume activity menggunakan persamaan 

berikut: 

  RTVAi,t = ∑TVAi,t 

    n  

Dimana : 

RTVA  : Rata-rata trading volume activity sekuritas i pada periode t 

∑TVAi,t : Total trading volume activity sekuritas i padaperiode t 

n  : Jumlah perusahaan 
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3.5.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah data untuk masing-masing 

variabel dalam penelitian berdistribusi normal ataukah tidak normal. Uji 

normalitas dalam penelitian ini merupakan uji kolmogrov-smirnov menggunakan 

aplikasi komputer SPSS 17 yang bisa dilakukan dengan melihat signifikansi data 

tersebut. Apabila signifikansi diatas 5% atau 0.05 maka data tersebut berdistribusi 

normal. 

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui alat uji statistik  

yang akan digunakan. Untuk data berdistribusi normal akan digunakan uji rata-

rata sampel berpasangan (paired samples T-test). Sedangkan untuk data tidak 

berdistribusi normal digunakan ujin non parametik wilcoxon signed rank test yaitu 

metode nonparametik yang digunakan untuk menguji hipotesis tentang rata-rata. 

Metode ini tidak memerlukan asumsi tentang kenormalan suatu populasi (Lukas, 

2009: hal 205). 

3.5.3 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis adalah suatu pengujian yang bertujuan untuk membuktikan 

hubungan antar variabel. Dalam penelitian ini menggunakan alat uji beda dua 

rata-rata atau Paired Sample T-Test untuk data yang berdistribusi nomal dan uji 

Wilcoxon untuk data yang tidak berdistribusi normal. Uji ini adalah untuk melihat 

perbedaan sampel sebelum dan setelah diberi perlakuan.  

Adapun kriteria pengujian adalah jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) hasil uji 

statistik > 0.05 maka H0 diterima dan Ha ditolak. Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) 

hasil uji statistik ≤ 0.05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. 


