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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Obyek Penelitian 

Obyek penelitian yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini yaitu 

menggunakan 10 (sepuluh) saham yang likuid, dan 10 (sepuluh) saham yang tidak 

likuid yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode pengamatan tahun 

2015 sampai dengan tahun 2016. 

3.2 Lokasi penelitian 

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis data 

Jenis data yang dipergunakan peneliti untuk melakukan penelitian ini yaitu 

data sekunder, karena data yang didapatkan berasal dari internet yaitu: 

www.idx.co.id, www.yahoofinance.com, www.duniainvestasi.com ) serta studi 

pustaka yang ada pada jurnal yaitu: Pengujian Efisiensi Pasar Bentuk Lemah di 

Bursa Saham Kuala Lumpur dan Pengujian Efisiensi Pasar Bentuk Lemah di Bursa 

Efek Jakarta, dan buku yang dipakai yang berhubungan atau berkaitan dengan 

penelitian ini yaitu Pengantar Pasar Modal, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, 

Pasar Modal dan Manajemen Portofolio, Tinjauan Pasar modal, dan Dasar – Dasar 

Teori Portofolio. 

http://www.idx.co.id/
http://www.yahoofinance.com/
http://www.duniainvestasi.com/
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3.3.2 Populasi dan sampel 

3.3.2.1 Teknik sampling 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan 

purposive sampling. Saham yang likuid tersebut diambil dari saham yang masuk 

dalam indeks LQ45 yakni 45 perusahaan yang likuid, maka dari itu penulis menarik 

sampel sebayak 10 (sepuluh) perusahaan dengan pertimbangan – pertimbangan 

sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang ada dan termasuk ke dalam Indeks LQ45 yang ada di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) secara terus menerus dalam periode 

pengamatan pada periode 2015 sampai 2016. 

2. Perusahaan yang masuk ke dalam 14 Leading Companies in Market 

Capitalization secara terus menerus dalam periode pengamatan pada 

periode 2015 sampai 2016. 

3. Pada tahun 2015, hari terjadinya saham pada perusahaan tersebut 

diperdagangkan sebanyak 244 hari ( dua ratus empat puluh empat).  

4. Pada tahun 2016, hari terjadinya saham pada perusahaan tersebut 

diperdagangkan sebanyak 246 hari ( dua ratus empat puluh enam).  
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Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan 

purposive sampling. Dari saham yang tidak likuid atau saham illikuid yang sudah ada 

dan terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI), maka dari itu saya sebagai penulis 

menarik sampel saham yang tidak likuid atau saham illikuid sebayak sepuluh 

perusahaan dengan pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang sudah ada dan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

(BEI) selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2016.  

2. Frekuensi perdagangan selama tiga bulan kurang dari 75 kali (surat 

edaran PT BEJ No. SE-03/BEJII-1/I/1994) 

3. Pada tahun 2016 volume perdagangan (milyar lembar) berada pada 

peringkat 514 sampai pada peringkat 524 
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Berikut ini daftar sepuluh saham yang likuid dengan sepuluh saham yang 

tidak likuid yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2015 – 2016. 

Tabel 3.3.2.1.1 Kode dan Nama Perusahaan (saham yang likuid) 

No Kode Nama Perusahaan 

1 ASII Astra International Tbk 

2 BBCA Bank Central Asia Tbk 

3 BBNI Bank Negara Indonesia Tbk 

4 BBRI Bank Rakyat Indonesia Tbk 

5 BMRI Bank Mandiri Tbk 

6 GGRM Gudang Garam Tbk 

7 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

8 TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk 

9 UNTR United Tractor Tbk 

10 UNVR Unilever Indonesia Tbk 

Sumber: www.idx.com 

 

 

http://www.yahoofinance.com/
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Tabel 3.3.2.1.2 Kode dan Nama Perusahaan (saham yang tidak likuid) 

No Kode Nama Perusahaan 

1. ALKA Alakasa Industrindo Tbk 

2. CITA Cita Mineral Investindo Tbk 

3. CTBN Citra Tubindo Tbk 

4. KONI Perdana Bangun Kusuma Tbk 

5. OCAP Onix Capital Tbk 

6 SCBD Danayasa Arthatama Tbk 

7. SOBI  Sorini Agro Asia Corporinto Tbk  

8. SONA  PT Sona Topas Tourism Industry Tbk  

9. SQBI Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk 

10 TGKA Tigaraksa Satria Tbk 

Sumber: www.idx.com 

 

 

http://www.idx.com/
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3.3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini, 

dapat dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data dari halaman situs resmi 

yaitu www.idx.co.id, www.yahoofinance.com, www.duniainvestasi.com pada 

periode 2015 – 2016. 

3.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang dilakukan untuk membuat penelitian ini, yaitu 

menggunakan run test. Saham yang likuid dan saham yang tidak likuid diuji 

menggunakan run tes. Pengertian runtun adalah urutan perubahan harga dengan 

menggunakan suatu tanda. Terdapat tiga jenis perubahan yaitu naik, turun dan tidak 

berubah.  

Perubahan harga diberi tanda positif (+), apabila harga pada sekuritas tersebut 

naik atau mengalami peningkatan, perubahan harga diberi tanda negatif  (-) apabila 

harga pada sekuritas tersebut turun atau mengalami penurunan, dan perubahan harga 

diberi angka nol (0) jika harga sekuritas tersebut tidak mengalami perubahan. 

Run test ini digunakan untuk mengetahui apakah pasar modal akan efisiensi  

atau tidak efisien pada bentuk lemah pada periode 2015 – 2016. Efisien pasar bentuk 

lemah ini berhubungan dengan teori langkah acak (random walk theory). Pengujian 

Run test ini menggunakan program SPSS Vol. 16. 

 

 

 

 

http://www.idx.co.id/
http://www.yahoofinance.com/
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Langkah – langkah yang digunakan pada run test menggunakan program 

SPSS. Vol. 16 yaitu : 

1. Mencari harga saham yang akan diuji pada tahun 2015 sampai dengan 

tahun 2016 

2. Masukkan data harga saham yang akan diuji ke dalam Microsoft Excel 

3. Mencari return realisasi 

4. Menghitung return realisasi dengan rumus: 

 

 

 

Keterangan:  

  Rit = return sesungguhnya pada saham 

  Pt = harga yang terjadi sekarang ini 

Pt-1 = harga yang terjadi sebelumnya 

 

5. Return realiasi dimasukkan ke dalam program SPSS Vol. 16. 

6. Klik Analyze 

7. Pilih Nonparametric test 

8. Pilih Run test 

9. Muncul hasil run test dari saham yang diuji pada tahun 2015 sampai 

dengan tahun 2016 

 

Rit  = Pt – Pt-1  

         Pt-1 
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10. Apabila Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05, maka H0 diterima (return 

realisasi pada saham yang ada di BEI bergerak acak) dan Ha ditolak 

(return realisasi pada saham yang ada di BEI tidak bergerak acak). 

Apabila Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05, maka H0 ditolak (return realisasi 

pada saham yang ada di BEI bergerak acak) dan Ha diterima (return 

realisasi pada saham yang ada di BEI tidak bergerak acak). 

 

3.5 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis pada saham yang likuid dan saham yang tidak likuid: 

H0 = Return realisasi pada saham yang ada di BEI bergerak acak 

Ha = Return realisasi pada saham yang ada di BEI tidak bergerak acak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


