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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

   Dalam penelitian ini, objek penelitian yang digunakan adalah 

saham-saham perusahaan sektor property dan real estate. Hal yang 

mendasari penggunaan objek penelitian ini adalah karena kebijakan 

ekonomi jilid XI memiliki salah satu tujuan yaitu untuk meningkatkan 

investasi real estate yang ada di Indonesia yaitu dengan penerbitan regulasi 

fasilitas pajak berupa pemotongan tarif penerbitan DIRE, penerbitan 

regulasi penurunan tarif BPHTB untuk tanah bangunan yang menjadi aset 

DIRE, serta penerbitan Perda bagi daerah yang akan menerbitkan DIRE.  

   Dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan untuk mempermudah 

investasi real estate di dalam negeri, peneliti tertarik untuk menggunakan 

perusahaan sektor property dan real estate sebagai objek penelitian yang 

mana terkena dampak langsung dari adanya kebijakan ini. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

   Dalam penelitian ini, populasinya adalah saham – saham 

perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada bulan Maret 2016 - April 2016. Terdapat 46 

perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di BEI dan masuk 
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ke dalam populasi. Sedangkan untuk sampelnya menggunakan teknik 

purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Saham-saham  perusahaan sektor property dan real estate yang sudah 

menerbitkan Initial Public Offering (IPO) minimal sebulan sebelum 

peristiwa kebijakan ekonomi jilid XI berlangsung. 

b. Saham bersifat aktif / likuid. Hal ini dikarenakan agar informasi yang 

disampaikan dari peristiwa kebijakan ekonomi jilid XI ini haruslah 

bersifat akurat. 

 Oleh karena itu dari 46 perusahaan sektor property dan real estate yang 

masuk ke dalam populasi, tersisa 40 perusahaan yang memenuhi kriteria 

dari purposive sampling. Berikut ini merupakan daftar sampel perusahaan 

yang akan digunakan pada penelitian ini. 
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Tabel 3.1 Daftar Sampel Perusahaan 

No Kode Emiten No Kode Emiten 

1 APLN Agung Podomoro Tbk 21 JRPT Jaya Real Property Tbk 

2 ASRI 
Alam Sutera Reality Tbk 

22 KIJA 
Kawasan Industri 

Jababeka Tbk 

3 BCIP 
Bumi Citra Permai Tbk 

23 LCGP 
Eureka Prima Jakarta 

Tbk 

4 BEST 
Bekasi Fajar Industrial Estate 

Tbk 
24 LPCK 

Lippo Cikarang Tbk 

5 BIKA Binakarya Jaya Abadi Tbk 25 LPKR Lippo Karawaci Tbk 

6 BIPP 
Bhuawanatala Indah Permai 

Tbk 
26 MDLN 

Modernland Realty Tbk 

7 BKDP 
Bukit Darmo Property Tbk 

27 MKPI 
Metropolitan Kentjana 

Tbk 

8 BKSL 
Sentul City Tbk 

28 MMLP 
Mega Manunggal 

Property Tbk 

9 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk 29 MTLA Metropolitan Land Tbk 

10 COWL Cowell Development Tbk 30 MTSM Metro Realty Tbk 

11 CTRA 
Ciputra Development Tbk 

31 NIRO 
Nirvana Development 

Tbk 

12 DART Duta Anggada Realty Tbk 32 PPRO PP Properti Tbk 

13 DILD Intiland Development Tbk 33 PUDP Pudjiati Prestige Tbk 

14 DMAS Puradelta Lestari Tbk 34 PWON Pakuwon Jati Tbk 

15 DUTI 
Duta Pertiwi Tbk 

35 RBMS 
Rista Bintang Mahkota 

Sejati Tbk 

16 EMDE 
Megapolitan Development 

Tbk 
36 RDTX 

Roda Vivatex Tbk 

17 FMII 
Fortune Mate Indonesia Tbk 

37 SCBD 
Dadanayasa Arthatama 

Tbk 

18 GMTD 
Goa Makassar Tourism 

Development Tbk 
38 SMDM 

Suryamas Dutamakmur 

Tbk 

19 GPRA Perdana Gapura Prima Tbk 39 SMRA Summarecon Agung Tbk 

20 GWSA Greenwood Sejahtera Tbk 40 TARA Sitara Propertindo Tbk 

Sumber : www.sahamok.com 

3.3 Jenis Data 

   Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data 

sekunder. Karena data diperoleh dari sumber lain yaitu Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Data sekunder yang digunakan adalah harga penutupan 

(closing price) Indeks Harga Saham Gabungan pada tanggal 21 Maret 2016 

– 10 April 2016. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah 

kajian informasi yang telah dikumpulkan, dicatat, dan kemudian disusun 

sejak jauh – jauh hari sebelumnya. Data dokumentasi yang dipakai dalam 

penelitian ini diambil dari sumber yang mempublikasikan transaksi saham 

di dalam pasar modal. Data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian 

ini didapatkan dari beberapa sumber website seperti: www.idx.co.id, 

www.duniainvestasi.com, www.sahamok.com. Data yang disajikan dalam 

sumber website tersebut adalah berupa laporan transaksi saham setiap 

harinya yang dapat dilihat dari harga pembukaan dan penutupan saham. 

 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

  Untuk melihat ada tidaknya perubahan abnormal return, penelitian 

ini menggunakan teknik pengamatan event study. Sedangkan teknik 

penghitungan datanya dengan menggunakan model pasar yang disesuaikan 

(market-adjusted model). Market-adjusted model merupakan model 

penghitungan pasar yang menganggap bahwa penduga terbaik untuk 

mengestimasi return pada suatu sekuritas adalah return indeks pasar pada 

saat tersebut. Untuk pengujian hipotesis H1 menggunakan penghitungan 

spss paired sample t-test untuk melihat ada tidaknya perbedaan rata-rata 
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abnormal return pada dua sampel yang berpasangan dan agar penghitungan 

bersifat valid maka penelitian ini menggunakan program IBM SPSS 

Statistic 23. Sedangkan untuk melakukan pengujian hipotesis H2 dan H4, 

perlu menggunakan penghitungan spss one sample t-test untuk melihat ada 

tidaknya perubahan abnormal return yang signifikan sebelum 

pengumuman, dan setelah pengumuman kebijakan ekonomi jilid XI. Dan 

pada pengujian hipotesis H3, untuk melihat ada tidaknya nilai average 

abnormal return yang signifikan pada saat pengumuman berlangsung, 

diperlukan beberapa tahapan antara lain: 

3.5.1 Menentukan lama waktu jendela pengamatan (event window) 

 Lama waktu jendela pengamatan pada penelitian ini adalah 21 hari 

waktu kerja BEI, yang terdiri dari pengamatan sepuluh hari sebelum 

peristiwa, satu hari pada saat peristiwa berlangsung, dan sepuluh hari 

setelah peristiwa. 

3.5.2 Menentukan hari terjadinya peristiwa (t0) 

 Dalam penelitian ini, t0 dalam peristiwa ini adalah pengumuman 

kebijakan ekonomi jilid XI yang diumumkan pada tanggal 29 Maret 

2016. 

3.5.3 Menghitung return saham (actual return) 

 Actual return dapat diperoleh dengan menghitung selisih antara 

harga saham sekarang dikurangi harga saham hari sebelumnya dibagi 

harga saham hari sebelumnya. Atau dengan kata lain, penghitungan 

actual return dapat dilihat dari persamaan berikut : 
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 Keterangan: 

  = Return saham masing-masing perusahaan 

  = Harga saham masing-masing perusahaan pada tanggal t 

  = Harga saham masing-masing perusahaan pada tanggal t-1 

3.5.4 Menghitung return ekspektasian (expected return) 

 Sesuai dengan teori market-adjusted model, penduga terbaik untuk 

mengestimasi return suatu sekuritas adalah dengan menggunakan 

indeks pasar pada saat hari tersebut. Indeks pasar yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah IHSG. Penghitungan expected return dapat 

dilihat dari persamaan berikut : 

 

Keterangan: 

 = Return pasar pada tanggal t 

 = Indeks Harga Saham Gabungan pada tanggal t 

 = Indeks Harga Saham Gabungan pada tanggal t-1 

3.5.5 Menghitung return tak wajar (abnormal return) 

 Untuk menghitung abnormal return dari saham i pada hari ke t 

digunakan perhitungan sebagai berikut: 
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Keterangan: 

 = abnormal return saham i pada periode t 

  = actual return untuk saham i pada periode t 

 = expected return untuk saham i pada periode t 

3.5.6 Menghitung rata – rata abnormal return 

 Setelah menghitung abnormal return masing-masing saham, maka 

langkah selanjutnya adalah menghitung rata-rata abnormal dengan 

menggunakan persamaan sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

 = rata – rata abnormal return pada hari t 

 = abnormal return saham i pada hari t 

 = jumlah saham yang diamati 

 

3.5.7 Melakukan uji statistik terhadap rata-rata abnormal return 

menggunakan uji-t 

 Untuk melakukan uji statistik terhadap rata-rata abnormal return, 

dapat menggunakan rumus berikut: 
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Keterangan: 

  = t-hitung 

 = rata-rata abnormal return pada hari t 

 = kesalahan standar estimasi 

 Untuk menghitung KSE maka dapat dicari dengan menggunakan 

rumus standar deviasi. Namun karena penelitian ini menggunakan 

market-adjusted model, maka kesalahan standar estimasi dapat dicari 

dengan menggunakan persamaan sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

 = kesalahan standar estimasi pada hari t 

 = abnormal return saham i pada hari t 

 = rata-rata abnormal return saham i pada hari t 

  = jumlah saham yang diamati 

3.5.8 Kriteria Pengujian Hipotesis 

 H0 diterima bila : -t tabel  t hitung  t tabel, atau 

  tingkat signifikansi diatas 0,05 

 H1 diterima bila : tingkat signifikansi dibawah 0,05 

 H2 diterima bila : tingkat signifikansi dibawah 0,05 

 H3 diterima bila : -t hitung  t tabel / t hitung  t tabel 

 H4 diterima bila : tingkat signifikansi dibawah 0,05 

 Tingkat signifikan  = 5% / 0,05 
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  Setelah menghitung besarnya t-hitung pada masing-masing 

periode, maka langkah selanjutnya adalah dengan membandingkan t 

hitung tersebut dengan t tabel. Bila t hitung lebih besar daripada t 

tabel maka terdapat pengaruh yang signifikan pengumuman kebijakan 

ekonomi jilid XI terhadap abnormal return, sehingga H1 diterima. 

Namun bila t hitung lebih kecil dari t tabel, atau tingkat signifikannya 

diatas 0,05, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

pengumuman kebijakan ekonomi jilid XI terhadap abnormal return, 

sehingga H0 diterima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


