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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

Populasi menurut (Sekaran, 2006) populasi mengacu pada 

keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti 

investigasi. Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dam benda-

benda alam yang lain. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan 

go public yang terdaftar di BEI yang pernah melakukan akuisisi. 

Sampel adalah subkelompok atau sebagian dari populasi. Dengan 

mempelajari sampel, penelitian akan mampu menarik kesimpulan yang dapat 

digeneralisasikan terhadap populasi penelitian (Sekaran, 2006). Penelitian ini 

menggunakan penentuan sampel yang dilakukan dengan teknik puposive 

sampling. Dalam teknik ini, pengambilan sampel didasarkan pada beberapa 

kriteria tertentu agar mendapatkan sampel yang tepat. Penentuan sampel 

perusahaan yang dipilih didasarkan pada kriteria sebagai berikut: 

1) Perusahaan go public yang terdaftar di BEI dari periode tahun 2012-

2015. 

2) Pernah melakukan aktivitas akuisisi. 

3) Perusahaan hanya melakukan aktivitas akuisisi satu kali per tahunnya 

atau tidak melakukan akuisisi berulang. 
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Berdasarkan pada sampling yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa 

terdapat 34 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel perusahaan yang 

melakukan akuisisi pada periode tahun 2012-2015. 

Adapun perusahaan-perusahaan tersebut sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1. Pemilihan Sampel 

No. Keterangan 

Tahun 

2012 2013 2014 2015 

1. Populasi perusahaan yang 

terdaftar di BEI 

459 483 506 521 

2. Emiten BEI yang tidak 

melakukan Akuisisi 

(448) (469) (494) (515) 

3. Akuisisi berulang (2) (4) 
(2) 

(1) 

4. Sampel Akhir 9 10 10 5 

Sumber: data sekunder yang diolah, 2017 
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3.2. Metode Pengumpulan Data 

a) Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data sekunder 

atau data tidak langsung yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga 

pengumpul data serta dipublikasikan pada masyarakat pengguna data. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif 

berupa data runtut waktu (time series) yaitu data yang disusun menurut 

waktu pada suatu variabel tertentu. Data yang digunakan berupa closing 

stock price, outstanding shares, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), 

yang terdaftar di BEI selama periode tahun 2012 sampai dengan tahun 

2015. Sumber data diperoleh dari situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id, 

www.yahoofinance.com, www.duniainvestasi.com, dan www.sahamok.com. 

 

b) Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2008) teknik pengumpulan data merupakan langkah 

yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian 

adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data 

menggunakan teknik dokumentasi. Dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar 

atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk 

tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, 

peraturan atau kebijakan (Sugiyono, 2010). Data sekunder mengacu pada 

http://www.idx.co.id/
http://www.yahoofinance.com/
http://www.duniainvestasi.com/
http://www.sahamok.com/
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informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Peneliti 

menggunakan data sekunder perusahaan yang pernah melakukan akuisisi 

untuk kemudian diolah kembali. Pencarian perusahaan-perusahaan yang 

melakukan Akuisisi selama periode tahun 2012-2015 didapat dari 

www.sahamok.com. Closing stock price dan IHSG didapat dari sumber 

www.yahoofinance.com, namun karena ada beberapa data perusahaan 

yang tidak lengkap di web tersebut, maka peneliti menggunakan sumber 

lain yaitu www.duniainvestasi.com. Untuk outstanding shares dicari 

melalui sumber www.idx.co.id. 

 

c) Uji Asumsi Klasik 

Adapun uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Uji Normalitas Error 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji normalitas data dengan 

melihat apakah error yang dihasilkan dari regresi memiliki distribusi 

normal atau tidak. Uji Kolmogorov-Sminof akan digunakan untuk 

pengujian normalitas error. Kriteria nilai signifikansi yang digunakan 

untuk melihat apakah distribusi normal atau tidak adalah sebagai 

berikut: 

Nilai p-value atau probabilitas < 0,05 menunjukkan distribusi yang 

tidak normal. Nilai p-value atau probabilitas > 0,05 menunjukkan 

distribusi yang normal. 

http://www.sahamok.com/
http://www.yahoofinance.com/
http://www.duniainvestasi.com/
http://www.idx.co.id/
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2) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah ada 

perbedaan varians dari satu pengamatan ke pengamatan lain. 

Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan Uji White dengan 

pengambilan keputusan yaitu apabila nilai signifikansi lebih besar dari 

α = 5%, maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sedangkan apabila nilai 

signifikansi lebih kecil dari α = 5% maka terjadi heteroskedastisitas. 

Uji heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji White dilakukan 

dengan meregresi residual kuadrat µ2 dengan variabel bebas, variabel 

bebas kuadrat, dan perkalian variabel dengan persamaan regresi 

sebagai berikut: 

𝜇2 = 𝛼0 + 𝛼1𝑋1 + 𝛼2𝑋2 + 𝛼3𝑋2
2 + 𝛼4𝑋1𝑋2 

3) Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah terjadi kolerasi 

antar dua atau lebih variabel independen dalam suatu penelitian. 

Dalam regresi yang baik seharusnya tidak ada korelasi antar variabel 

independen. Untuk melakukan uji ini dapat dilakukan dengan cara 

melihat VIF (Variable Inflation Factor) dan Tolerance. Model regresi 

akan dikatakan bebas multikolinearitas apabila memiliki nilai VIF 

lebih kecil dari 10,00 dan nilai tolerance yang lebih besar dari 0,10. 

4) Uji Autokerelasi 
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Uji autokorelasi ini dilakukan untuk menguji apakah ada 

penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi 

antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain dalam 

model regresi. Model regresi yang baik harus terbebas dari 

autokorelasi. Uji ini dilakukan dengan pengujian Durbin Watson, di 

mana dasar pengambilan keputusannya (Santoso, 2010) adalah: 

Jika angka dW < dL atau dW > (4-dL), maka terdapat autokorelasi. 

Jika angka dU < dW < (4-dU), maka tidak ada autokorelasi. 

Jika angka dL < dW < dU atau (4-dU) < dW < (4-dL), maka tidak 

menghasilkan kesimpulan yang pasti. 

 

3.3. Alat Analisis Data 

Alat analisis data yang digunakan untuk pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini adalah: 

Regresi Variabel Dummy 

Variable dummy adalah variabel buatan yang mengasumsikan bernilai 1 atau 

0 (Gujarati & Porter, 2015). Nilai 1 menandakan adanya (atau kepemilikan) 

dari suatu atribut dan nilai 0 menandakan tidak adanya atribut tersebut. 

Varibel-variabel dummy merupakan sebuah alat fleksibel yang dapat 

mengatasi berbagai masalah. Variable dummy digunakan untuk status 

perusahaan target. Nilai 1 bila status perusahaan target akuisisi adalah publik 
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dan 0 bila status perusahaan target akuisisi adalah privat. Variabel ukuran 

pasar adalah variabel kuantitatif bukan dummy. Status perusahaan target (D) 

dan ukuran pasar (M) adalah sebagai variable bebas (independent variable). 

Model regresi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 

𝐴𝑅𝑇𝑁𝑖,𝑡 =  𝛼 + 𝛽1𝐷1 + 𝛽2𝑀𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

Keterangan: 

ARTNi,t = CAR sekuritas ke-i pada hari ke-t, yang diakumulasi dari return 

taknormal sekuritas (RTN) ke-i mulai hari awal periode peristiwa 

sampai hari ke-t. 

D = variabel dummy untuk status perusahaan target akuisisi. 1 bila 

status perusahaan target akuisisi adalah publik dan 0 bila status 

perusahaan target akuisisi adalah privat. 

M           = ukuran pasar (market size)  

α            = konstanta intersep 

β        = koefisien regresi dari variabel-variabel independent status target 

perusahaan akuisisi (D) dan ukuran pasar dari perusahaan 

pengambilalih (M) 

ɛi,t           = variabel gangguan (disturbance) atau variabel kesalahan (error) 
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3.4. Penerimaan/Penolakan Hipotesis  

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini terdiri atas dua 

hipotesis. Hipotesis pertama (H1) adalah status perusahaan target 

berpengaruh terhadap abnormal return sekitar pengumuman akuisisi 

perusahaan. Hipotesis kedua (H2) yaitu ukuran pasar berpengaruh terhadap 

abnormal return sekitar pengumuman akuisisi perusahaan. 

H1 diuji dengan melakukan inferensi terhadap koefisien regresi β1 dari 

variabel independen dummy D. Sedangkan H2 diuji dengan melakukan 

inferensi terhadap koefisien regresi β2 dari variabel independen M.  

H0 : β1 = 0 status perusahaan target tidak berpengaruh terhadap abnormal 

return sekitar pengumuman akuisisi perusahaan. 

Ha : β1 ≠ 0 status perusahaan target berpengaruh terhadap abnormal return 

sekitar pengumuman akuisisi perusahaan. 

H0 : β2 = 0 ukuran pasar tidak berpengaruh terhadap abnormal return sekitar 

pengumuman akuisisi perusahaan. 

Ha : β2 ≠ 0 ukuran pasar berpengaruh terhadap abnormal return sekitar 

pengumuman akuisisi perusahaan. 

Inferensi terhadap koefisien β1 dan β2 dilakukan menggunakan uji t. 

Apabila p-value dari koefisien regresi < daripada α tertentu (misal, 5% yang 

diperoleh dari derajat keyakinan 95%) maka, koefisien β1 dan β2 adalah 

signifikan secara statistik. Hal ini menunjukan tidak cukup bukti untuk 

menerima hipotesis nol pada H1 maupun H2. Dengan kata lain, H0 ditolak 
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untuk menerima hipotesis alternatif Ha. Sebaliknya, apabila p-value dari 

koefisien regresi > daripada α tertentu (misal, 5%) maka, koefisien β1 dan β2 

secara statistik adalah beda tidak signifikan dari nilai uji. Hal ini menunjukan 

cukup bukti untuk menerima hipotesis nol pada H1 maupun H2. Dengan kata 

lain, menerima H0 dan menolak hipotesis alternatif Ha. 

  


