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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Obyek Penelitian  

Dalam penelitian ini obyek yang digunakan adalah saham yang tercatat di BEI 

khusunya yang masuk dalam sektor barang konsumsi. Kemudian data yang 

digunakan berupa data sekunder yang didapat dari situs resmi BEI yaitu 

www.idx.co.id untuk periode 2013 – 2017. Data yang diperlukan adalah : 

1. Harga saham penutupan harian yang menjadi sampel dan tercatat pada BEI 

2. Nilai kapitalisasi perusahaan yang menjadi sampel penelitian, dengan 

mengalikan harga closing saham di akhir tahun dengan jumlah saham yang 

beredar (outsatnding share). Jumlah saham beredar dapat diperoleh dari 

informasi yang ada dalam laporan keuangan perusahaan. 

 

3.2 Populasi dan Sampel  

a. Populasi Penelitian 

Penelitian ini memiliki menggunakan perusahaan yang listing di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun amatan yaitu tahun 2013–

2017 sebanyak 566 perusahaan. 

b. Sampel Penelitian 

Seluruh perusahaan yang terdaftar pada Indeks Sektor Barang 

Konsumsi periode 2013-2017 digunakan sebagai sampel. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling yang 

merupakan teknik penelitian sampel dengan pertimbangan tertentu 
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 ( Kuswanto, 2012) dalam (Sujefri, 2017). Dalam penelitian ini maka 

perusahaan yang dipilih sebagai sampel harus berdasarkan kriteria sebagai 

barikut : 

1. Saham harus tercatat secara terus menerus dalam Indeks 

Sektoral Barang Konsumsi selama periode penelitan, karena 

memungkinkan suatu perusahaan dapat berpindah sektor 

usaha ataupun baru tercatat sebagai perusahaan yang masuk 

di BEI (melakukan Initial Public Offering). 

2. Memiliki data transaksi yang lengkap berupa pergerakan 

harga saham dan jumlah saham yang beredar selama periode 

pengamatan. 

3. Tidak melakukan corporate action, seperti stock split, right 

issue, merger dan akuisisi agar terhindar dari pengaruh 

gabungan selama periode amatan. 

Tabel 3.1 
Sampel 

No Keterangan 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Jumlah perusahaan 38 38 39 39 47 

2 

Perusahaan yang melakukan 

Corporate action (stock split, 

rightissue, merger dan akuisisi) 

2 1 2 5 4 

3 Perusahaan yang keluar   1    

4 Perusahaan yang masuk (IPO,dll) 1 1 1  8 

Jumlah Sampel 35 32 30 25 21 

Sumber : Data yang diolah (2018) 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data dengan cara 

dokumentasi data dari harga penutupan harian saham dan laporan keuangaan 

perusahaan yang terdaftar di BEI dan masuk dalam Indeks saham sektor barang 

konsumsi pada periode 2013-2017. Periode pengamatan dilakukan pada tahun 2013 

hingga 2017 dengan menggunakan data transaksi harian. Selain itu dilakukan juga 

pencarian dalam berbagai jurnal, karya ilmiah, artikel, serta dari berbagai macam 

buku untuk menunjang penelitian ini.  

 

3.4 Alat Analisis Data 

Agar permasalahan dalam hipotesis dapat terjawab maka perlu 

dilakukannya pengujian secara statitik. Pengujian hipotesa menggunakan uji beda 

T berpasangan. Untuk melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini, 

memerlukan beberapa tahapan antara lain : 

1. Return  

Return adalah selisih harga penutupan sekarang (Pt) dengan harga 

penutupan sebelumnya (Pt-1). Bila dituliskan dalam rumus adalah : 

𝑅𝑖𝑡 =
𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1
𝑃𝑡−1

 

Keterangan : 

𝑅𝑖𝑡  : Return i pada periode t 

𝑃𝑡 : Harga pada periode t 

𝑃𝑡−1 : Harga pada periode t-1 

2. Abnormal Return 
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Abnormal return merupakan kelebihan dari return yang 

sesungguhnya terjadi terhadap return normal (Hartono, 2017). Return 

normal merupakan expected return (return yang diharapkan oleh investor). 

Dan bila dimasukan ke dalam rumus adalah : 

A𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑚𝑡 

Keterangan : 

ARit  : Abnormal return saham i pada periode t 

Rit  : Return sesungguhnya pada saham i periode t 

𝑅𝑚𝑡  : Return pasar periode t, dimana  𝑅𝑚𝑡  = 
(𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡−𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡−1)

𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡−1
 

 

3. Rata-rata Abnormal Return 

Kemudian dicari Average Abnormal Return (AAR) yang digunakan  

untuk lebih mengonsentrasikan nilai abnormal return dari semua 

perusahaan. Dalam penelitian ini AAR dihitung dengan rumus: 

AARt = t-nΣ K ARi,t 

          K  

 

 

3.5 Pengujian Hipotesis 

Hipotesis bahwa terjadi pengaruh January effect pada Indeks saham barang 

konsumsi periode 2013-2017, diuji dengan menggunakan uji t berpasangang. Uji 

statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 
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independen secara individual dalam menerangkan variasi-variabel dependen 

(Ghozali, 2018). Kriteria pengujian uji t adalah sebagai berikut : 

1. Nilai sig t < 0,05 maka keputusannya Ho ditolak dan terdapat beda yang 

signifikan. 

 2. Nilai sig t > 0,05 maka keputusannya Ho diterima dan tidak ada beda 

yang signifikan. 

 

  


