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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Objek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah harga saham dari perusahaan LQ-45 yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode peristiwa pemilihan Gubernur 

DKI Jakarta putaran 2 yaitu mulai tanggal 07 April 2017 – 02 Mei 2017. 

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). 

Populasi dalam penilitian ini adalah harga saham dari perusahaan LQ-45 yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode harian mulai tanggal 07 

April 2017 – 02 Mei 2017. Peneliti menggunakan LQ-45 dikarenakan saham LQ-

45 merupakan kumpulan 45 saham yang liquid, ini berarti bahwa ke 45 saham ini 

sering melakukan transaksi dan saham-saham ini mempunyai tingkat likuiditas 

yang tinggi.  

Sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2015). Pemilihan sampel dilakukan dengan metode 

purpose sampling dengan menetapkan kriteria sampel. Purpose sampling adalah 
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teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu. Berikut ini merupakan 

kriteria-kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel:   

a. Saham tercatat sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia yang termasuk 

dalam kelompok saham LQ-45 selama periode peneltian dari tanggal 07 

April 2017 – 02 Mei 2017. 

b. Selama periode penelitian perusahaan memiliki data lengkap  

c. Emiten tidak melakukan company action pada periode penelitian 

(misalkan: tidak melakukan merger dan akuisisi, stock split dan right 

issue) 

                               Tabel 3.1 : Tabel Sampel Penelitian  

No Kriteria Sampel Total 

1 Saham tercatat sebagai emiten di Bursa 

Efek Indonesia yang termasuk dalam 

kelompok saham LQ-45 selama periode 

peneltian  

45 

2 Selama periode penelitian perusahaan 

memiliki data tidak lengkap 

0 

3 Emiten tidak melakukan company action 

pada periode penelitian (misalkan: tidak 

melakukan merger dan akuisisi, stock 

split dan right issue) 

0 

 
Total sampel 

45 

           Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2017 
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3.3. Jenis dan Sumber Data  

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang bersumber dari 

Bursa Efek Indonesia. Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 

data perdagangan saham harian perusahaan LQ-45 (harga saham dan indeks harga 

saham gabungan) yang telah melakukan transaksi di Bursa Efek Indonesia pada 

periode tanggal 07 April 2017 – 02 Mei 2017. 

3.4.  Teknik Pengumpulan Data  

Penelitian ini menggunakan periode jendela (window period) selama 14 

hari yaitu 7 hari sebelum peristiwa terjadi dan 7 hari setelah peristiwa terjadi (hari 

sabtu dan minggu tidak termasuk dikarenakan pada hari tersebut bursa efek tutup) 

sehingga periode penelitian yang digunakan pada tanggal 07 April 2017 – 02 Mei 

2017.  

3.5. Metode Analisis Data  

3.5.1.  Menghitung return saham dari setiap saham individu pada saat 7 

hari sebelum dan 7 hari sesudah peristiwa terjadi. 

Menurut Jogiyanto, rumus untuk mencari return saham dari tiap individu 

adalah sebagai berikut : 

  Return =  

Keterangan  :  

 = Harga saham pada saat penutupan di periode t 
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 = Harga saham pada saat penutupan di periode t-1 

3.5.2.  Menghitung return ekspektasi  

Menurut Jogiyanto, rumus untuk mencari nilai return ekspektasi adalah 

sebagai berikut : 

Return Ekspektasi =  

Keterangan :  

 =IHSG pada saat penutupan diperiode t 

 = IHSG pada saat penutupan diperiode t-1 

3.5.3. Menghitung Abnormal Return  

Dalam penelitian ini, abnormal return dihitung menggunakan market-

adjusted model kerena model memudahkan dalam menghitung abnormal 

return, yaitu dengan mengestimasi return suatu sekuitas dengan return indeks 

pasar pada saat tersebut. Menurut Jogiyanto, rumus untuk mencari abnormal 

return adalah sebagai berikut : 
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Keterangan : 

 = return tak normal (abnormal return) sekuritas ke-i pada periode 

peristiwa ke-t 

 = return realisasian yang terjadi untuk sekuritas ke-i pada periode 

peristiwa ke-t 

 = return ekspektasian sekuritas ke-i untuk periode peristiwa ke-t 

 

3.5.4.   Menghitung Average abnormal return 

Menurut Jogiyanto, menghitung average abnormal return dengan rumus sebagai 

berikut:  

 =  

        Keterangan : 

 = Rata-rata return tak normal (average abnormal return) pada hari ke-t 

 = return tak normal (abnormal return) untuk sekuritas ke-i pada hari ke-t 

        k = jumlah sekuritas yang terpengaruhi oleh pengumunan peristiwa 
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3.5.5. Menghitung Comulative Average Abnormal Return 

      Menurut Jogiyanto, rumus menghitung akumulasi rata-rata abnormal return 

adalah sebagai berikut : 

 

 Keterangan : 

 CAARt = akumulasi rata-rata return tak normal pada hari ke-t 

 RRTNa = rata-rata return tak normal pada hari ke-a, yaitu mulai t3 sampai 

hari ke-t 

3.5.6.  Menghitung kesalahan standar estimasi 

Langkah selanjutnya adalah menghitung kesalahan standar estimasi dengan  

rumus sebagai berikut (Jogiyanto, 2014) :  

 

Keterangan : 

 = kesalahan standart estimasi pada hari ke-t 

 = return tak normal (abnormal return) untuk sekuritas ke-i pada hari ke-t 

 = Rata-rata return tak normal (average abnormal return) pada hari ke-t 



23 
 

k = jumlah sekuritas yang terpengaruhi oleh pengumunan peristiwa 

3.5.7.  Menghitung T-hitung  

Langkah selanjutnya adalah menghitung t-hitung (Jogiyanto, 2014) :  

T hitung =  

         Keterangan:   

 = Rata-rata return tak normal (average abnormal return) pada hari ke-t 

          = kesalahan standart estimasi pada hari ke-t. 

3.5.8. Pengujian Hipotesis 

  H1 ditolak apabila : -t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel 

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

 Tingkat signifikan α = 5% / 0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 


