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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Teknik pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode OLS (Ordinary Least Squares)/pangkat kuadrat 

terkecil biasa, dengan jalan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan 

setiap observasi terhadap garis regresi (Ghozali, 2018). 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah saham-

saham yang tergabung dalam Indeks LQ-45. Indeks LQ45 terdiri dari 45 

saham di BEI dengan likuiditas yang tinggi kapitalisasi pasar yang besar 

serta lolos seleksi menurut beberapa kriteria pemilihan. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan terdaftar di LQ-45 

selama periode pengamatan tahun 2009-2016. Dari populasi tersebut 

kemudian dipilih beberapa perusahaan untuk dijadikan sampel. “Sampel 

adalah bagian atau populasi yang diteliti” (Sekaran, 2006). Kriteria yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terus menerus 

terdaftar di LQ-45 BEI periode 2009-2016. Dari kriteria tersebut didapat 

19 emiten. Berikut daftar sampel yang digunakan, yaitu 19 emiten yang 

terdaftar di LQ-45 selama periode pengamatan tahun 2009-2016 : 
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Tabel 3.1 Daftar Emiten LQ-45 Periode Januari 2009 - Desember 2016 

No Kode Emiten No Kode Emiten 

1 AALI 

Astra Agro Lestari 

Tbk 11 KLBF Kalbe Farma Tbk 

2 ADRO Adaro Energy Tbk 12 LPKR Lippo Karawaci Tbk 

3 ASII 

Astra International 

Tbk 13 LSIP 

PP London Sumatra 

Indonesia Tbk 

4 BBCA 

Bank Central Asia 

Tbk 14 PGAS 

Perusahaan Gas Negara 

(Persero) Tbk 

5 BBNI 

Bank Negara 

Indonesia Tbk 15 PTBA Bukit Asam Tbk 

6 BBRI 

Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) 

Tbk 16 SMGR 

Semen Indonesia (Persero) 

Tbk 

7 BMRI 

Bank Mandiri 

(Persero) Tbk 17 TLKM 

Telekomunikasi Indonesia 

(Persero) Tbk 

8 INDF 

Indofood Sukses 

Makmur Tbk 18 UNTR United Tractors Tbk 

9 INTP 

Indocement Tunggal 

Prakarsa Tbk 19 UNVR Unilever Indonesia Tbk 

10 JSMR Jasa Marga Tbk       

Sumber : data yang diolah (2018) 

 

3.3 Jenis Data 

Data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang 

diperoleh dari situs Yahoo Finance dan Dunia Investasi untuk periode 

Januari 2009 hingga Desember 2016 yang terdiri dari harga saham 

penutupan harian seluruh perusahaan sampel yang tercatat di Yahoo 

Finance dan/atau Dunia Investasi, serta penutupan IHSG harian yang 

tercatat di Yahoo Finance dan/atau Dunia Investasi. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dan diperoleh dari situs 

Yahoo Finance dan/atau Dunia Investasi. Data yang dikumpulkan meliputi 

nama-nama emiten dan data harga saham individual serta data harga IHSG 

harian selama periode Januari 2009 sampai dengan Desember 2016 

dengan cara mencatat dan mengutip data (dokumentasi). 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Untuk menjawab permasalahan dan pengujian hipotesa yang ada 

pada penelitian ini perlu dilakukan analisis statistik terhadap data yang 

telah diperoleh. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan analisis regresi linier berganda dengan variabel dummy. 

Hipotesis bahwa terjadi pengaruh Halloween Effect terhadap 

abnormal return saham pada LQ-45 periode 2009-2016, diuji dengan 

menggunakan uji analisis regresi linier berganda. Metode analisis ini 

dipilih karena penelitian ini dirancang untuk meneliti variabel independen 

yang berpengaruh terhadap variabel dependen, di mana variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu. Ketika 

terdapat dua atau lebih variabel independen dalam penelitian, maka 

digunakan metode analisis regresi linier berganda untuk melihat pengaruh 

hubungan antara variabel dependen dengan variabel independennya 

(Ghozali, 2018). Untuk melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian 

ini, memerlukan beberapa tahapan antara lain : 

3.5.1 Uji Normalitas Residual 

Menguji apakah dalam sebuah model regresi, kesalahan 

(error) atau gangguan (disturbance) distribusi normal ataukah 

tidak. Model regresi yang baik adalah error regresi terdistribusi 

normal atau mendekati normal. Pada penelitian ini digunakan uji 
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statistik Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas data. 

Perumusan Hipotesis adalah: 

Ho : data residual terdistribusi normal, 

Ha : data residual tidak terdistribusi normal.  

Jika Asymp. Sig, (2-tailed) > 0.05, maka Ho diterima (data 

residual terdistribusi normal) dan sebaliknya. 

 

3.5.2 Uji Multikolonieritas 

Multikolonieritas menunjukkan bahwa antar variabel 

independen mempunyai hubungan langsung. Multikolonieritas 

terjadi jika nilai Variance Inflation Factor (selanjutnya, disebut 

VIF) melebihi 10 (Ghozali, 2018). VIF merupakan salah satu 

statistik yang dapat digunakan untuk mendeteksi gejala 

multikolonier pada analisis regresi pada suatu penelitian. VIF 

mengukur keeratan hubungan antar variabel bebas, atau X. Dasar 

Pengambilan Keputusan, yaitu: Jika VIF < 10, maka Ho diterima 

(tidak ada multikolinearitas) dan sebaliknya. Perumusan Hipotesis 

adalah: 

Ho: Tidak ada multikolonieritas, 

Ha: Ada multikolonieritas 

 

3.5.3 Uji Heterokedastisitas 

Dalam regresi linear berganda, salah satu asumsi yang harus 

dipenuhi yaitu keadaan di mana kesalahan dalam persamaan regresi 

memiliki varians yang konstan. Jika varians dari residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas. Dan jika varians berbeda, disebut 
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heteroskedasitisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas.  

Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians dari setiap 

error bersifat heterogen yang berarti melanggar asumsi klasik yang 

mensyaratkan bahwa varians dari error harus bersifat homogen. 

Pengujian dilakukan dengan uji White. Perumusan Hipotesis 

adalah: 

Ho : tidak ada heteroskedastisitas, 

Ha : ada heteroskedastisitas.  

Jika c
2
 hitung < c

2
 tabel, maka Ho tidak dapat ditolak (tidak 

ada heteroskedastisitas) dan sebaliknya. 

 

3.5.4 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi menunjukkan bahwa ada korelasi antara error 

dengan error periode sebelumnya di mana pada asumsi klasik hal 

ini tidak boleh terjadi. Uji autokorelasi dilakukan dengan 

menggunakan uji Durbin-Watson d. Durbin-Watson d  terbatas 

nilanya di antara 0 sampai dengan 4. Durbin dan Watson juga 

menyusun nilai-nilai dL (d lower) dan dU (d upper) tergantung pada 

k, yaitu banyaknya variabe independen selain intersep. Terdapat 

empat kemungkinan terkait autokorelasi yang bisa diamati, dimana 

salah satunya tidak teramati adanya autokorelasi bila d ada di 

antara dU dan 4-dU, atau dasar pengambilan keputusan rule of 

thumb, yaitu: Jika skor Durbin-Watson  berkisar 2,0 maka Ho 

diterima (tidak ada multikolinearitas) dan sebaliknya. Perumusan 

Hipotesis adalah: 

Ho : tidak ada autokorelasi 

Ha : ada autokorelasi 
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3.5.5 Analisis Regresi Linear Berganda 

Hipotesis bahwa terjadi pengaruh Halloween Effect 

terhadap return saham pada LQ-45 periode 2009-2016, diuji 

dengan menggunakan uji analisis regresi berganda. Ketika terdapat 

dua atau lebih variabel independen dalam penelitian, maka 

digunakan metode analisis regresi linier berganda untuk melihat 

pengaruh hubungan antara variabel dependen dengan variabel 

independennya (Ghozali, 2018). Hipotesis bahwa terjadi pengaruh 

Halloween Effect, January Effect, dan Outliers terhadap abnormal 

return saham pada LQ-45 periode 2009-2016, diuji dengan 

menggunakan uji analisis regresi berganda. Koefisien untuk 

persamaan regresi dalam penelitian ini yang dapat disusun dalam 

persamaan matematis sebagai berikut: 

          
   

                         

 

3.5.6 Analisis Noise-to-Signal Ratio 

Definisi noise-to-signal ratio (Siriopoulos dan Giannopoulos, 

2014; Reinhart dan Kaminski, 1999) dapat dijelaskan berdasarkan 

Tabel 9.2 berikut : 

Tabel 3.2 Noise-to-Signal Ratio 

 
Bull Market: 

November-April 
Selain itu 

Muncul “sinyal” BELI 

pada LQ45 
A B 

Tidak muncul “sinyal” 

BELI pada LQ45 
C D 
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Sinyal beli dihasilkan dari koefisien regresi dummy periode 

Halloween terhadap return pasar, Rm = α + βD + error. Jika β 

positif signifikan berarti model memunculkan sinyal beli (baris 

pertama). Selain itu berarti model tidak memunculkan sinyal beli 

(baris kedua). Sinyal beli dari model tersebut di atas dalam 

kenyataan di pasar mungkin terealisasi tetapi mungkin juga tidak 

terealisasi. Realisasi beli (Bull Market, November-April, kolom 

kiri) adalah bila rata-rata hitung return pasar historis, per tahun, 

adalah positif signifikan, untuk periode November-April. Selain itu, 

berarti tidak terealisasi bull market (kolom kanan). Dengan 

demikian terdapat empat kwadran: A, B, C, dan D. Kwadran A dan 

D mewakili sinyal dengan noise rendah, yaitu saat model 

memunculkan sinyal beli dan terealisasi bull market di pasar 

(kwadran A), atau sebaliknya: model tidak memunculkan sinyal 

beli dan tidak terealisasi bear market di pasar (kwadran D). 

Kwadran yang lain, yaitu B, saat model memunculkan sinyal beli 

tetapi tidak terealisasi bull market. Sedangkan kwadran C saat 

model tidak memunculkan sinyal beli tetapi pasar merealisasikan 

bull market selama periode pengamatan bulan November-April. 

Kwadran A dan D mewakili sinyal yang dianggap tepat. 

Sebaliknya, kwadran B dan C mewakili kondisi di mana sinyal 

dianggap palsu atau memiliki noise. Secara garis besar, noise-to-

signal ratio berdasarkan Tabel 9.2 dapat dihitung menggunakan 

rumus (Kaminsky dan Reinhart, 1999) :  

        
 (   )⁄

 (   )⁄
 

 

3.5.7 Kriteria Pengujian Hipotesis 

Regresi linier berganda digunakan ketika terdapat dua atau lebih 

variabel independen dalam penelitian, maka digunakan metode analisis 
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regresi linier berganda untuk melihat pengaruh hubungan antara variabel 

dependen dengan variabel independennya (Ghozali, 2018). Hipotesis 

statistik pengujiannya adalah sebagai berikut : 

 Ho diterima bila : Adjusted R
2
 = 0 

 Hi diterima bila : Adjusted R
2
 ≠ 0 

Apabila didapatkan H4 terbukti signifikan ataupun tidak signifikan 

secara statistik, maka langkah selanjutnya adalah melakukan inferensi 

statistik atas ketiga koefisien variabel independen. Dengan kata lain, 

melakukan pengujian terhadap H1, H2, dan H3. Apakah koefisien 

variabel-variabel Halloween Effect, January Effect, dan Outliers tersebut 

memberikan pengaruh pada perubahan return ataukah tidak memberikan 

dampak apa-apa. Untuk ketiga hipotesis tersebut dikembangkan hipotesis 

statistik sebagai berikut: 

H1 bahwa Halloween Effect berpengaruh terhadap abnormal 

return 

H0: β1 = 0, Hi: β1 ≠ 0 

H2 bahwa January Effect berpengaruh terhadap abnormal return 

H0: β2 = 0, Hi: β2 ≠ 0 

H3 bahwa Outliers berpengaruh terhadap abnormal return 

H0: β3 = 0, Hi: β3 ≠ 0 

Apabila p-value dari statistik t untuk masing-masing koefisien 

variabel independen di atas adalah > 0,05 maka cukup bukti untuk 

menerima H0 dan menolak Hi. Sebaliknya, menolak H0 dan menerima 

Hi.  

  


