
16 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel  

 Populasi yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

harga saham perusahaan yang bergerak di bidang Food & Beverage yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. Peneliti menggunakan populasi ini karena saat 

menjelang dan sesudah Hari Raya Idul Fitri hampir seluruh penduduk Indonesia 

membeli untuk merayakan Hari Raya tersebut.  

Kuncoro (2003) sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang 

menjadi sumber data  penelitian. Indriantoro dan Supomo (2002) juga memiliki 

pendapat yang sama tentang sampel yang merupakan elemen-elemen dari sebuah 

populasi yang akan diteliti. Sampel yang akan digunakan oleh peneliti adalah 

menggunakan metode pemilihan sampel (purposive sample), dimana peneliti 

memiliki target dan tujuan tertentu dalam memilih sampel dan bukan merupakan 

pemilihan sampel secara acak serta memiliki criteria tertentu dalam pemilihan 

sampel. Kriteria yang akan digunakan berdasarkan metode pemilihan sampel 

adalah berdasarkan pertimbangan. Dimana kriteria-kriteria tersebut antara lain : 

1. Perusahaan Food & Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

periode 2012 hingga 2016.  

2. Perusahaan yang aktif melakukan perdagangan saham selama periode 

pengamatan.  
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 Sumber pengambilan sampel : www.sahamok.com   

Tabel 3.1 

Jumlah Sampel dalam Penelitian 

No Keterangan Jumlah 

1. Perusahaan Food & Beverage yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia selama periode 2012 – 2016 

18 

2. Perusahaan yang tidak aktif melakukan perdagangan 

saham selama periode pengamatan 

(5) 

 Jumlah sampel  13 

Sumber : data sekunder yang diolah 2018 

Berdasarkan kriteria yang ditentukan, sampel yang diperoleh untuk penelitian ini 

adalah sebanyak 13 sampel.  

3.2. Jenis dan Sumber Data  

  Data yang akan digunakan oleh peneliti adalah data sekunder. Dan data 

sekunder menurut Indriantoro dan Supomo (2002) adalah data penelitian yang 

tidak dapat diperoleh peneliti secara langsung, data tersebut diperoleh melalui 

media perantara atau sudah dicatatkan oleh pihak yang lain. Oleh karena itu, 

biasanya data sekunder berbentuk catatan, bukti, atau laporan – laporan historis 

yang diarsipkan. Jenis data yang akan digunakan oleh peneliti dalam 

melakukan penelitian ini ialah jenis data kuantitatif, dimana menurut Kuncoro 

(2003) data kuantitatif merupakan data yang masih dapat diukur dengan 

menggunakan skala angka atau numerik.  

Data yang peneliti kumpulkan setiap tahunnya yaitu 7 hari sebelum dan 

7 hari sesudah Hari Raya Idul Fitri. Alasan peneliti memilih 7 hari sebelum 

yakni karena sebagian besar penduduk Indonesia mulai mempersiapkan barang 

http://www.sahamok.com/
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(terkhusus makanan dan minuman) yang dibutuhkan untuk merayakan Hari 

Raya Idul Fitri. Serta alasan memilih 7 hari sesudah Hari Raya Idul Fitri ialah 

karena sebagian penduduk Indonesia kembali membeli barang-barang 

kebutuhan mereka yang telah habis digunakan sesudah merayakan Hari Raya 

Idul Fitri (khususnya makanan dan minuman). Sumber data yang diperlukan 

untuk diolah dalam penelitian ini didapat dari beberapa beberapa sumber yaitu :  

1. Data perusahaan di Bursa Efek Indonesia (situs www.idx.co.id)  

2. Data harga penutupan saham perusahaan pada situs 

http://finance.yahoo.com  

 

 3.3. Metode Analisis Data 

3.3.1. Alat Analisis 

Untuk memperoleh hasil analisis data yang memenuhi syarat 

pengujian, maka penelitian ini menggunakan uji beda yaitu dengan cara:  

1. Uji Normalitas  

Untuk menguji apakah model regresi variabel linier ada korelasi 

antara residual pada periode tertentu pada residual pada periode 

sebelumnya. Alat yang digunakan dalam uji ini adalah uji 

Kolmogorov-Smirnov. 

 

2. Uji  Homogenitas 

Pengujian homogenitas dilakukan dalam rangka menguji 

kesamaan varians setiap kelompok data. Uji homogenitas 

http://www.idx.co.id/
http://finance.yahoo.com/
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diperlukan untuk melakukan analisis inferensial dalam uji 

komparasi. Salah satu teknik uji homogenitas yaitu uji F dan uji 

Bartlett.  

 

3. Pengujian Hipotesis 

Uji t (t-test) dilakukan untuk menguji apakah secara terpisah 

variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen 

secara baik. Menurut Imam (2011:98), uji ini dapat dilakukan 

dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t tabel,  

(1) Jika sig > 5%, maka H0 ditolak dengan kata lain hipotesis 

diterima dan  

(2) Jika sig < 5%, maka H0 diterima dengan kata lain hipotesis 

ditolak. 

 

3.3.2.  Langkah – Langkah Pengolahan Data 

1. Mencari return saham sesungguhnya (Ri,t) selama periode yang 

diteliti. 

Ri,t = 
Pit – Pit-1 

Pit-1 

 

 Keterangan : 

 Ri,t  = pendapatan actual saham i pada waktu t 

 Pi,t  = harga saham I pada waktu t 

 Pi,t-1 = harga saham I pada waktu t-1 
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2.  Menghitung Return pasar (Rm) 

Rmt = 
IHSGt – IHSGt-1 

IHSGt-1 

 

 Keterangan : 

 Rmt  = pendapatan pasar hari t  

 IHSGt  = IHSG pada bulan t 

 IHSGt-1 = IHSG pada bulan t-1 

 

3. Pendapatan saham yang diharapkan (Expected Return) 

  

 

4. Pendapatan tidak normal (Abnormal Return) selama periode kejadian  

ARi,t = Ri,t – E(Ri,t) 

 

 Keterangan : 

 ARi,t = abnormal return 

 Ri,t = actual return untuk saham i pada hari t 

 E(Ri,t) = expected return untuk saham i pada hari t 

 

5. Rata – Rata abnormal return seluruh saham pada hari ke-t 

ᾹAṜn,t = 
∑ 𝐶𝐴𝑅𝑛

𝑖=1 i,t 

n 

 Keterangan :  

ERi,t = Rm,t 
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 n = jumlah seluruh saham yang diteliti 

6. Menghitung standard deviasi abnormal return 

σ = √
Ʃ (𝐴𝑅𝑖𝑡−𝐴𝐴𝑅𝑖𝑡)²

(𝑡−1)
 

 

7. Perhitungan abnormal return yang signifikan 

SARn,t = 
𝐴𝑅𝑖𝑡

𝜎𝑖𝑡
 

 

8. Menghitung rata – rata abnormal return seluruh saham yang menjadi 

sampel 

𝐴𝑅 ⃖     sebelum Idul Fitri = 
∑ 𝐴𝑅𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚𝑡=−1

𝑡=−7

𝑛
 

 

𝐴𝑅 ⃖     sesudah Idul Fitri = 
∑ 𝐴𝑅𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚𝑡=+1

𝑡=+7

𝑛
 

 

9. Menghitung standard deviasi rata – rata sebelum dan sesudah Hari 

Raya Idul Fitri 

σ sebelum= √ ∑ (𝐴𝑅𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚−𝐴𝑅 ⃖    𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚)²𝑡=−7
𝑡=−1

(𝑛−1)
 

 

σ sesudah = √ ∑ (𝐴𝑅𝑠𝑒𝑠𝑢𝑑𝑎ℎ−𝐴𝑅 ⃖    𝑠𝑒𝑠𝑢𝑑𝑎ℎ)²𝑡=+7
𝑡=+1

(𝑛−1)
 

 

10. Menghitung uji statistic (tingkat signifikansi 5%) 

t = 𝐴𝑅 ⃖     sebelum Idul Fitri  
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(𝜎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝐼𝑑𝑢𝑙 𝐹𝑖𝑡𝑟𝑖)²

𝑛
 

 

t = 

𝐴𝑅 ⃖     sesudah Idul Fitri  

(𝜎 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑑𝑎ℎ 𝐼𝑑𝑢𝑙 𝐹𝑖𝑡𝑟𝑖)²

𝑛
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


