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Bab III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi yang diteliti dalam penelitian  ini adalah semua laporan keuangan 

tahunan perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia, pemilihan sample 

dengan menggunakan purposive sampling, dengan syarat sebagai berikut : 

1. Perusahaan yang terdaftar di BEI(Bursa Efek Indonesia) 2016 

2. Perusahaan  harus melakukan pengumuman implementasi ERP 

3. Harga saham perusahaan pada periode 50 hari kerja sebelum pengumuman 

implementasi ERP hingga harga saham perusahaan 50 hari kerja setelah 

pengumuman implementasi ERP 

3.2. Sumber dan Jenis Data 

  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari BEI(Bursa Efek Indonesia), yaitu harga saham  dari perusahaan yang 

mengumumankan implementasi ERP  dengan jangka waktu 50 hari kerja sebelum 

pengumuman dan 50 hari kerja setelah pengumuman. 

 Untuk mengetahui apakah suatu perusahaan melakukan pengumuman 

implementasi ERP atau tidak, maka data akan didapatkan dari annual report 

perusahaan dan juga press release yang diadakan oleh perusahaan dan diliput oleh 

media berita. 
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3.3. Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian 

3.3.1. Variabel Independen 

 Variabel Independen dalam penelitian ini adalah “pengumuman 

implementasi ERP”. Pengumuman implementasi ERP ini dapat dicari melalui 

annual report perusahaan dan informasi dari internet melalui website resmi 

perusahaan. Pengukuran untuk pengumuman implementasi ERP yaitu x=1 ketika 

perusahaan melakukan pengumuman implementasi ERP dan x=0 ketika perusahaan 

tidak melakukan pengumuman implementasi ERP 

 

3.3.2. Variabel Dependen 

 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah “return saham”. Tenggat 

waktu Return saham  yaitu 50 hari kerja  sebelum melakukan pengumuman 

implementasi ERP dan 50 hari  setelah melakukan pengumuman implementasi 

ERP. 
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3.4. Alat Analisis Data 

3.4.1. Market Model 

Alat analisis data menggunakan replikasi dari penelitian David C.Hayes, James E. 

Hunton, dan Jacqueline L. Reck dengan persamaan sebagai berikut:  

Rit = αt + βt Rmt + εit   

 

Keterangan :  

Rit   = Return harian untuk perusahan I pada waktu t 

αt and βt = Parameter Model Pasar untuk perusahaan I  

Rmt = Equally Weighted Market Return 

εit  = Eror bias 

 

3.5. Uji Hipotesis 

Untuk melihat signifikansi hasil penelitian, dilakukan uji paired t-test jika data 

berdistribusi normal dan uji Wilcoxon Signed Ranked Test apabila data tidak 

terdistribusi secara normal 

 

 


