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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Objek Penelitian 

Dalam penelitian kali ini, objek penelitian yang digunakan adalah saham – 

saham yang tergabung dalam Indeks LQ-45. Dikarenakan menurut Jogiyanto 

(2014:156), saham LQ-45 dibentuk dari 45 saham – saham yang paling aktif 

diperdagangkan. Indeks LQ-45 diperbarui setiap 6 bulan sekali yaitu awal bulan 

Februari dan Agustus. Pertimbangan yang mendasari pemiliihan saham masuk 

dalam Indeks LQ-45 adalah liquiditas dan kapitalisasi pasar dengan kriteria 

sebagai berikut : 

2. Selama 12 bulan terakhir, rata –rata transaksi sahamnya masuk dalam 

urutan 60 terbesar di pasar reguler. 

3. Selama 12 bulan terakhir, rata –rata nilai kapitalisasi pasarnya masuk 

dalam urutan 60 terbesar di pasar reguler. 

4. Telah tercatat di BEI paling tidak selama 3 bulan. 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

Dalam penelitan ini, populasinya adalah saham – saham perusahaan yang 

tercantum pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode bulan Agustus 2016 – 

Januari 2017. Sedangkan untuk samplenya menggunakan 45 saham yang 
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tergabung dalam Indeks LQ-45 pada periode Agustus 2016 – Januari 2017. 

Dikarenakan dalam penelitian kali ini membutuhkan saham – saham yang bersifat 

liquid. Agar untuk mengukur efek dari kejadian politik, ekonomi, ataupun 

informasi lainnya dengan akurat.  

Berikut daftar sampel yang digunakan, yaitu 45 emiten yang tergabung 

dalam indeks LQ-45, Periode Agustus 2016 – Januari 2017 : 

Tabel 3.1 Daftar Emiten LQ-45 Periode Agustus 2016 – Januari 2017 

 

Sumber : www.sahamok.com 

 

3.3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, jenis data sekunder. 

Karena data diperoleh dari sumber lain yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI). Data 

sekunder yang digunakan adalah : 

No Kode Emiten No Kode Emiten

1 AALI Astra Argo Lestari Tbk 24 KLBF Kalbe Farma Tbk

2 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk 25 LPKR Lippo Karawaci Tbk

3 ADRO Adaro Energy Tbk 26 LPPF Matahari Departement Store Tbk

4 AKRA AKR Corporindo Tbk 27 LSIP PP London Sumatera Indonesia Tbk

5 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk 28 MNCN Media Nusantara Citra Tbk

6 ASII Astra International Tbk 29 MPPA Matahari Putra Prima Tbk

7 ASRI Alam Sutera Realty Tbk 30 MYRX Hanson International Tbk

8 BBCA Bank Central Asia Tbk 31 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

9 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 32 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk

10 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 33 PTPP PP (Persero) Tbk

11 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 34 PWON Pakuwon Jati Tbk

12 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 35 SCMA Surya Citra Media Tbk

13 BMTR Global Mediacom Tbk 36 SILO Siloam International Hospital Tbk

14 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk 37 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk

15 CPIN Charoen Pokphand Indonesia  Tbk 38 SMRA Summerecon Agung Tbk

16 ELSa Elnusa Tbk 39 SRIL Sri Rejeki Isman Tbk

17 GGRM Gudang Garam Tbk 40 SSMS Sawit Sumbermas Sarana Tbk

18 HMSP H.M Sampoerna Tbk 41 TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

19 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 42 UNTR United Tractors Tbk

20 INCO Vale Indonesia Tbk 43 UNVR Unilever Indonesia Tbk

21 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 44 WIKA Wijaya Karya (Persero)

22 INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk 45 WKST Wasikta Karya (Persero)

23 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk

http://www.sahamok.com/
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1. Harga penutupan / closing price, emiten yang tergabung dalam LQ-45 

pada tanggal 31 Oktober 2016 – 18 November 2016. 

2.  Harga penutupan / closing price Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG) , pada tanggal 31 Oktober 2016 – 18 November 2016. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode 

dokumentasi. Data dokumentasi sendiri adalah, informasi yang telah 

dikumpulkan, dicatat, dan disusun  jauh – jauh hari sebelumnya. Teknik ini juga 

dilakukan pada saat menyusun tinjauan pustaka, dimana menggunakan data dan 

mempelajari : jurnal – jurnal penelitian, litelatur pendukung, skripsi. Yang 

mengusung thema bahasan yang sama.  

Untuk memudahkan dalam melakukan pengumpulan data. Penelitian ini 

menggunakan metode dokumentasi yang datanya diambil dari, sumber – sumber 

yang mempublikasikan semua transaksi yang ada di pasar modal. Data untuk 

penelitian ini didapatkan melalui website : www.duniainvestasi.com, 

www.sahamok.com, www.idx.coid. Data berupa laporan transaksi setiap harinya, 

dari harga pembukaan, penutupan, terrendah, dan tertinggi, dll. 

  

3.5. Teknik Analisis Data 

Untuk membantu mempermudah mendapatkan hasil yang akurat untuk 

mengetahui ada tidaknya perubahan return. Penelitian ini menggunakan teknik 

pengamatan event study. Dengan teknik analisis data dengan model pasar yang 

disesuaikan (market adjusted model). Market adjust model sendiri adalah, suatu 

http://www.duniainvestasi.com/
http://www.sahamok.com/
http://www.idx.coid/
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cara untuk mengestimasi return sekuritas adalah return pasar pada waktu yang 

sama. Untuk melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini, memerlukan 

beberapa tahapan antara lain : 

3.5.1 Menentukan lama waktu jendela pengamatan (event window).  

Lama waktu pengamatan dalam penelitian kali ini adalah 15 hari kerja 

BEI. Pengamatan dibagi menjadi 7 hari sebelum kejadian (Pre-event), 1 

hari saat kejadian (event day), dan 7 hari setelah kejadian (post-event). 

3.5.2 Menentukan hari terjadinya peristiwa (event day) / T0.  

Dalam penelitian kali ini T0 adalah hari pengumuman Donald Trump 

sebagai pemenang pilpres Amerika Serikat yang diumumkan tanggal 9 

November 2016. 

3.5.3 Menghitung return  

Untuk menghitung return tiap saham, dapat menggunakan data closing 

price tiap saham yang tergabung dalam LQ-45. Cara menghitungnya dapat 

menggunakan rumus (Jogiyanto 2014:265) sebagai berikut : 

    
         

     
 

Keterangan :  Rit = return saham individual i pada hari t 

Pit = harga saham individual i pada hari t 

Pit-1= harga saham individual i pada hari t-1 
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3.5.4 Menghitung return market / expected market 

Return market / expected market digunakan untuk mengetahui, berapa 

tingkatan wajar return pada pasar. Gunanya sebagai pembanding apakah 

return yang didapatkan sesuai dengan standar return pasar. Untuk 

menghitung return market data yang digunakan adalah data harga 

penutupan LQ-45. Rumus menghitung return market  (Prtama, 2015) : 

    
             

       
 

Keterangan :  Rmt   =  return market pada periode t 

    t  = Closing price IHSG pada hari t 

    t-1 = Closing price IHSG pada hari t – 1 

3.5.5 Menghitung return tak wajar (abnormal return) 

Menghitung abnormal return, diperlukan untuk membuktikan bahwa 

adanya perubahan return yang terjadi, akibat adanya informasi yang 

beredar pada bursa pasar modal. Perhitungan  abnormal return dapat 

menggunakan rumus : 

              

Keterangan :  ARit   =  abnormal return saham i pada hari t 

Rit  = return saham individual i pada hari t 

Rmt  = return market pada hari t 
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3.5.6 Menghitunng rata – rata abnormal return 

Setelah menghitung abnormal return per saham, langkah selanjutnya 

adalah melakukan penghitungan rata – rata abnormal return keseluruhan 

saham LQ-45.   

     
∑      

   

 
 

Keterangan : RARt  = rata – rata abnormal return pada hari t 

ARit   =  abnormal return saham i pada hari t  

N  = jumlah saham yang diamati 

3.5.7 Melakukan uji statistik terhadap abnormal return dengan 

menggunakan uji - t 

Untuk melakukan pengujian statistik terhadap abnormal return dapat 

dilakukan dengan menggunakan rumus (Jogiyanto, 2008) : 

   
    

   
 

Keterangan : tt   =  t - hitung 

RARt  = rata – rata abnormal return pada hari t 

KSE  = kesalahan standar estimasi 

Untuk menghitung KSE, dapat menggunakan rumus standar deviasi  

(jogiyanto, 2014 : 287). Namun dikarenakan menggunakan model pasar 

yang disesuaikan, maka nilai kesalahan standar estimasi dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut : 
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√           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

   
   

 

√  
 

Keterangan : KSEt  = kesalahan standar estimasi pada hari t 

ARit   =  abnormal return saham i pada hari t 

    
̅̅ ̅̅ ̅̅   = rata abnormal return saham i pada hari t 

n  = jumlah saham yang diamati 

3.5.8 Kriteria pengujian hipotesis 

 H0 diterima bila : -t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel 

 H1 diterima bila : -t hitung ≤ t tabel /  t hitung ≥ t tabel  

 Tingkat signifikan α 5% / 0,05 

 

Setelah mendapatkan hasil dari perhitungan langkah – langkah tersebut. 

Maka langkah selanjutnya adalah, melakukan perbandingan antara sebelum dan 

sesudah hari pengumuman Donald Trump sebagai pemenang pilpres AS pada 9 

November 2016. Apakah kejadian tersebut memberikan pengaruh pada perubahan 

retun ataukah tidak memberikan dampak apa – apa. Komponen yang jadikan 

perbandingan adalah : rata – rata abnormal return sebelum dan sesudah kejadian, 

dan tingkat signifikannya. 

 

 

 




