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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Obyek Penelitian 

Obyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah saham-saham perusahaan 

yang menjadi top 20 winners dan 20 top lossers disetiap akhir tahun. 

 

3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

Populasi yang diteliti adalah saham-saham perusahaan yang masuk top 

20 winners dan 20 top lossers disetiap akhir tahun. Penentuan sampel dalam 

penelitian ini didasarkan pada metode purposive sampling. Metode ini 

mengemukakan bahwa sampel perusahaan yang terpilih didasarkan pada 

kriteria-kriteria tertentu, yaitu : 

1. Perusahaan dengan saham-saham yang masuk ke dalam top 20 winners 

dan lossers pada tahun 2015. Dengan periode pengamatan tahun 2015-

2017. 

2. Perusahaan yang tercatat dalam top 20 winners dan top 20 lossers tersebut 

merupakan perusahaan yang memiliki saham yang tidak delisting dan 

tidak kurang dari satu tahun 

Berdasarkan kriteria-kriteria diatas, berikut merupakan perhitungan untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan untuk penelitian : 

 



 

32 
 

Tabel 3.1 Tabel Kriteria Perhitungan Sampel 

No. Kriteria Penentuan Sampel Jumlah 

1. Perusahaan dengan saham-saham yang masuk 

ke dalam top 20 winners dan lossers pada tahun 

2015 

40 perusahaan 

2. Perusahaan yang memiliki saham delisting dan 

kurang dari setahun 

(6 perusahaan) 

TOTAL 34 perusahaan 

 

Berdasarkan penjelasan perhitungan sampel berdasar kriteria diatas, di 

peroleh jumlah sampel sebanyak 34 perusahaan yang nantinya akan di teliti. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

Data yang dipakai berasal dari data sekunder. Data sekunder 

yang dimaksud merupakan data harga saham perusahaan yang 

masuk top 20 saham winners dan top  20 saham lossers. Data 

sekunder tersebut diperoleh dari lembaga yang menyediakan data 

sekunder tersebut, lembaga tersebut adalah Galeri Investasi BEI 

Unika Soegijapranata Semarang. Selain itu data dapat diunduh 

melalui website yaitu seperti www.idx.co.id, 

www.duniainvestasi.com, dan www.yahoofinance.com . 

http://www.idx.co.id/
http://www.duniainvestasi.com/
http://www.yahoofinance.com/
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Jenis data yang dipakai yaitu data kuantitatif, berupa data 

runtun waktu, yaitu data yang disusun didasarkan waktu terhadap 

variabel tertentu. 

 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipakai pada penelitian yaitu 

teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik 

berdasarkan sumber data sekunder. Data sekunder diperoleh dari 

lembaga yang menyediakan data sekunder tersebut, lembaga 

tersebut adalah Galeri Investasi BEI Unika Soegijapranata 

Semarang. Selain itu data dapat diunduh melalui website yaitu 

seperti www.idx.co.id, www.duniainvestasi.com, dan 

www.yahoofinance.com. 

Metode penelitian yang dipakai untuk menganalisis data 

penelitian adalah analisis kuantitatif yaitu analisis data yang 

berwujud angka dan perhitungan, yang dianalisis dan diolah 

dengan menggunakan software komputer yaitu Microsoft Excel dan 

program SPSS versi 22.0.  

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Dalam  melakukan penelitian untuk membuktikan ada atau tidaknya 

market overreaction, peneliti menggunakan metode seperti yang 

dikemukakan oleh De Bondt dan Thaler pada tahun 1985. Namun pada 

http://www.idx.co.id/
http://www.duniainvestasi.com/
http://www.yahoofinance.com/
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penelitian ini, peneliti tidak melakukan pembentukan formasi portofolio 

tetapi langsung melakukan pengujian portofolio, karena sudah ditetapkan 

mana saham-saham winners dan lossers sesuai dengan pegumuman. 

Berikut merupakan langkah-langkah perhitungannya adalah sebagai 

berikut : 

a. Menghitung return aktual saham-saham winners dan saham-saham 

lossers secara bulanan dengan rumus : 

      
            

      
  

Sumber : Hartono (2014) 

Keterangan : 

      : imbal hasil atau return saham i pada bulan t 

      : harga saham i pada bulan t 

        : harga saham i pada bulan t-1 

Ket : penelitian ini mengabaikan dividen sebagai arus kas investasi 

b. Menghitung abnormal return masing masing saham winners dan 

lossers, dengan rumus : 

                   

Sumber : Hartono (2014) 

 

Keterangan : 

      = abnormal return sekuritas ke-i pada periode kejadian 

ke-t 
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     = return realisasian untuk sekuritas ke-i pada periode 

kejadian ke-t 

        = return ekspektasian untuk sekuritas ke-i pada periode 

kejadian ke-t 

 

Yang dimana, untuk menghitung return ekspektasian digunakan 

market adjusted model, sehingga return ekspektasian atau dianggap 

sebagai return pasar dapat dirumuskan sebagai berikut : 

               
             

       
 

Keterangan : 

          : return ekspektasi sekuritas ke-i untuk periode 

  kejadian ke-t 

       : return market saham i pada waktu t 

       : Indeks Harga Saham Gabungan bulan ke-t 

         : Indeks Harga Saham Gabungan bulan ke-t-1 

 

c. Menghitung cumulative abnormal return (CAR) masing-masing 

saham, dengan rumus : 

        ∑     

 

   

 

Sumber : Hartono (2014) 
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Keterangan : 

       = cumulative abnormal return sekuritas ke-i pada bulan 

ke-t 

      = abnormal return untuk sekuritas ke-i pada bulan ke-a 

 

d. Selanjutnya, yang dilakukan adalah menghitung Average Cumulative 

Abnormal Return (ACAR). Nilai ACAR dapat dihitung dengan 

rumus : 

       ∑
      

 

 

   

 

Sumber : Hartono (2014) 

Keterangan : 

       : average cumulative abnormal return portofolio pada waktu 

ke – t 

       : cumulative abnormal return portofolio pada waktu ke – t 

N  : jumlah periode replikasi 

 

e. Langkah terakhir, adalah mencari perbedaan antara nilai ACAR 

portofolio winner dan ACAR portofolio losser. Perhitungan selisih 

nilai ACAR portofolio winner dan losser ini, dilakukan dengan 

ACAR portofolio losser yang dikurangkan ACAR portofolio winner, 

hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi gejala 

overreaction atau tidak. Jika terjadi gejala overreaction, maka akan 
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terdapat selisih yang positif antara pengurangan ACAR portofolio 

losser dengan ACAR portofolio winner. Dengan kata lain, ACAR 

portofolio losser lebih tinggi dari pada ACAR portofolio winner. 

Rumus yang digunakan untuk perhitungan ini adalah sebagai berikut : 

△ACARt = ACARL,t – ACARW,t 

Keterangan : 

△ACARt : selisih ACAR portofolio winner dan losser setiap bulan 

ACARL,t : nilai ACAR portofolio losser pada bulan ke-t 

ACARW,t: nilai ACAR portofolio winner pada bulan ke-t 

 

Teknik analisis data yang dipakai untuk mengetes hipotesis adalah uji 

beda one sample t-test. One sample t-test adalah alat uji yang digunakan 

untuk membandingkan satu variabel bebas. Langkah-langkah dalam 

melakukan uji one sample-test yaitu : 

a. Merumuskan hipotesis penelitian 

Hipotesis penelitian dari penelitian ini adalah : 

H1 : Average Cumulative Abnormal Return saham winner < 0 

H2 : Average Cumulative Abnormal Return saham losser > 0 

H3 : Average Cumulative Abnormal Return saham losser – 

winners > 0 

b. Melakukan uji one sample t-test pada nilai ACAR dengan tingkat 

signifikansi yang ditetapkan adalah sebesar 5% atau α = 0,05. 

Pengujian pada nilai ACAR ini dilakukan untuk melihat nilai 
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signifikansi dan arah perbedaan nilai ACAR masing-masing 

portofolio winners dan lossers, dan dilakukan juga untuk 

menjawab hipotesis penelitian yang telah di tetapkan. 

c. Menghitung t-hitung masing-masing ACAR portofolio winners 

dan lossers, dengan rumus : 

          
           

         

√ 

 

 

           
            

          

√ 

 

 

                 
                         

√    

 

 

Keterangan: 

t  : nilai t hitung portofolio 

SD  : nilai standar deviasi portofolio 

N  : jumlah periode observasi (replikasi) 

ACAR : nilai average cumulative abnormal return portofolio 

d. Melakukan penarikan kesimpulan dengan didasarkan pada t hitung 

dan nilai siginifikansi. Seperti yang dikatakan sebelumnya, nilai 

signifikansi yang ditetapkan adalah sebesar α = 0,05. Perbedaan 

dengan nol dikatakan signifikan apabila nilai signifikansi kurang 

dari (α < 0,05). Jika hasil dari nilai t hitung mempunyai nilai yang 
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negatif, hal ini menunjukkan terdapat perbedaan yang lebih kecil 

dari pada nol. Sebaliknya pula jika hasil dari nilai t hitung bernilai 

positif, hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan yang lebih 

besar dari pada nol. 

 

3.5  Kriteria Pengujian Hipotesis 

Nilai signifikansi : α = 0,05 

1. H1 : Average Cumulative Abnormal Return (ACAR) saham winner 

lebih kecil dari nol atau mempunyai nilai negatif 

 

Kriteria Penarikan Kesimpulan : 

H1 diterima apabila kriteria t hitung winner < dari pada nol atau 

bernilai negatif 

 

2. H2 : Average Cumulative Abnormal Return (ACAR) saham losser 

lebih besar dari nol atau bernilai negatif 

 

 

Kriteria Penarikan Kesimpulan : 

H2 diterima apabila t hitung losser > dari nol atau bernilai positif 

 

 

 



 

40 
 

3. Selisih Average Cumulative Abnormal Return (ACAR) saham losser 

dan winners bernilai lebih besar dari nol atau bernilai positif 

 

Kriteria Penarikan Kesimpulan : 

H3 diterima apabila t hitung losser dan winner > 0 atau bernilai positif. 

  


