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BAB III 

Metode Penelitian 

3.1 Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan perusahaan yang bergerak 

di dalam subsektor pertambangan. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dalam 

subsektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data perusahaan ini 

diperoleh data perusahaan yang dipublikasikan di www.idx.co.id  di saat masa 

penelitian. 

Teknik pengambilan sampel dari penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan beberapa 

kriteria yang di tetapkan oleh peneliti (Sari,1993), dalam penelitian ini kriteria yang 

digunakan : 

1. Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang termasuk di dalam 

subsektor pertambangan selama periode penelitian. 

2. Perusahaan yang aktif di perdagangan selama periode penelitian. 

3. Perusahaan yang terpengaruh oleh Peraturan Menteri ESDM No 5 Tahun 2017. 
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Table 3.1 Perhitungan Sampel 

NO Kriteria  Jumlah 

1 Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang 

termasuk di dalam subsektor pertambangan selama periode 

penelitian 

45 

2 Perusahaan yang aktif di perdagangan selama periode 

penelitian 

32 

3 Perusahaan yang terpengaruh oleh Peraturan Menteri ESDM 

No 5 Tahun 2017 

25 

 

Dari 42 perusahaan subsektor pertambangan, didapatkan sampel sebanyak 

perusahaan 25 perusahaan, dan di bagi menjadi 3 subsektor dengan hasil sebagi 

berikut : 

Table 3.2 Jumlah Perusahaan Subsektor Pertambangan 

No Subsektor Jumlah Persentase 

1 PERTAMBANGAN BATU BARA 15 60% 

2 
PERTAMBANGAN LOGAM DAN MINERAL 
LAINYA 8 32% 

3 PERTAMBANGAN BATU BATUAN 2 8% 

Total 25 100% 
Sumber :www.sahamok.com yang diolah kembali 
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3.3 Jenis Dan Sumber Data 

Data yang di butuhkan didalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

yang di butuhkan adalah : 

1. Harga saham penutupan harian selama masa penelitian, untuk setiap saham 

perusahaan yang bergerak di sub sektor pertambangan. 

2. Data volume perdagangan saham harian selama masa penelitian, untuk setiap 

saham perusahaan yang bergerak di sub sektor pertambangan.  

Data di dalam penelitian ini di dapatkan dari website www.idx.co.id dan 

www.finance.yahoo.com 

3.4 Teknik Pengambilan Data 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Periode Pengamatan 

Keterangan: Memperlihatkan waktu pengambilan data yeng menggunakan periode 

jendela (window period) 21 hari, yakni sepuluh hari sebelum event day, satu hari 

untuk event day dan sepuluh hari setelah event day (tidak termasuk hari sabtu dan 

minggu karena bursa tutup). Sehingga periode penelitian yang digunakan adalah 

tanggal 27 desember 2016 sampai dengan 25 januari 2017. 
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Periode Pengamatan 
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3.5 Metode Analisi Data 

3.5.1 Analisis Retun saham 

1. Menghitung tingkat keuntungan saham sesungguhnya (actual return) 

harian masing-masing saham selama periode pengamatan dengan rumus 

(Meidawati & Harimawan, 2004) : 

𝑅 , =
𝑃 , − 𝑃 ,

𝑃 ,
 

keterangan:  

Rit  : Actual return saham i pada waktu t  

Pi,t : Harga saham i pada waktu t  

Pi,t-1  : Harga saham pada waktu t-1 

2. Menghitung tingkat keuntungan pasar (markets return) harian selama 

periode pengamatan, dengan rumus (Meidawati & Harimawan, 2004): 

𝑅 =
𝐼𝐻𝑆𝐺 − 𝐼𝐻𝑆𝐺

𝐼𝐻𝑆𝐺
 

keterangan: 

Rmt  : Return market saham pada waktu t 

IHSG t  : Indeks Harga Saham Gabungan pada waktu t 

IHSG t-1 : Indeks Harga Saham Gabungan pada waktu t-1 

3. Menghitung abnormal return (tingkat keuntungan tidak normal), yaitu 

merupakan selisih antara actual return dengan expected return harian 

masing-masing saham dengan menggunakan metode Market Adjusted 

Model selama periode pengamatan, dengan rumus (Meidawati & 

Harimawan, 2004):   
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ARit =  Rit –  Rmt 

keterangan: 

ARit : abnormal return saham i pada hari t 

Rit : return saham individual i pada hari t 

Rmt : return market pada hari t 

4. Menghitung rata-rata abnormal return (RARt) seluruh sampel 

perusahaan untuk hari ke-t selama periode pengamatan dengan rumus 

(Meidawati & Harimawan, 2004): 

𝑅𝐴𝑅𝑡 =
∑ 𝐴𝑅 ,

𝑛
 

keterangan:  

RARt  : rata rata abnormal return pada hari t 

ARit  : abnormal retun saham i pda hari t  

n  : Jumlah perushaan 

5. Pengujian hipotesis mengunakan perhitungan statistik mengunakan uji t 

yang berpasangan (paired sampel t test). 

a.  Menentukan hipotesis 

 H0:𝑅𝐴𝑅𝑡 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟 − 𝑅𝐴𝑅𝑡 𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 = 𝑜 

 Ha: 𝑅𝐴𝑅𝑡 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟 −  𝑅𝐴𝑅𝑡 𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 ≠ 0 

b.  Menentukan tingkat signifikansi 

Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikansi alpha 

= 5%. Tingkat signifikansi dalam hal ini berarti mengambil risiko salah 

dalam mengambil keputusan untuk menolak hipotesis yang benar 

sebanyak-banyaknya 5% atau 0,05. 
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c.  Kriteria pengujian 

a. Jika sig ≥ 0,05 maka Ha di terima / H1 di tolak 

(bahwa tidak ada perbedaan return saham antara sebelum dan 

sesudah peristiwa) 

b. Jika sig < 0,05 maka Ha di tolak / H1 di terima 

(bahwa ada perbedaan return saham antara sebelum dan sesudah 

peristiwa) 

3.5.2 Analisis Trading Volume Activity (TVA) 

1. Menghitung TVA masing-masing saham selama periode pengamatan, 

dengan rumus sebagai berikut Meidawati & Harimawan, (2004): 

𝑇𝑉 𝐴 =

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 𝑖
 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑔𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑡

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 𝑖
𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑘𝑒 𝑡

 

2. Menghitung rata-rata TVA semua saham yang dijadikan sampel dengan 

rumus sebagai berikut Meidawati & Harimawan, (2004): 

𝐴𝑇𝑉𝐴 =
∑ 𝑇𝑉𝐴 ,

𝑛
 

keterangan: 

n: Jumlah perusahaan yang diteliti 

3. Pengujian hipotesis mengunakan perhitungan statistik mengunakan uji t 

yang berpasangan (paired sampel t test). 

a.  Menentukan hipotesis 

 H0:𝐴𝑇𝑉𝐴 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟 −  𝐴𝑇𝑉𝐴 𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 = 0 

 Ha:𝐴𝑇𝑉𝐴 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟 − 𝐴𝑇𝑉𝐴 𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 ≠ 0 
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b.  Menentukan tingkat signifikansi 

Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikansi alpha 

= 5%. Tingkat signifikansi dalam hal ini berarti mengambil risiko salah 

dalam mengambil keputusan untuk menolak hipotesis yang benar 

sebanyak-banyaknya 5% atau 0,05. 

c.  Kriteria pengujian 

c. Jika sig ≥ 0,05 maka Ha di terima / H2 di tolak 

(bahwa tidak ada perbedaan TVA saham antara sebelum dan 

sesudah peristiwa) 

d. Jika sig < 0,05 maka Ha di tolak / H2 di terima 

(bahwa ada perbedaan TVA saham antara sebelum dan sesudah 

peristiwa) 
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