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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Teknik pengujian hipotesis pasar efisien dalam penelitian ini  

menggunakan metode pengujian stasioneritas runut waktu (baik secara 

koleogram atau tidak) untuk membuktikan apakah harga saham Top Gainers 

dan Top Losers di BEI tergolong efisien bentuk lemah (mengikuti model 

random walk) atau tidak. 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian dipenelitian ini adalah saham-saham perusahaan 

yang terdapat pada 20 saham Top Gainers dan Top Losers pada periode 

waktu 2017. Hal yang mendasari penggunaan objek penelitian pada 

saham-saham ini adalah tingkat harga dan return yang diduga memiliki 

kemungkinan mengikuti pola random walk, serta merupakan kategori 

dalam kelompok saham di BEI yang memiliki perbedaan yang sangat 

berlawanan pada jenis parameter nilai yang dihasilkan , (saham top 

gainers memiliki return positif terbesar, saham top losers memiliki return 

negatif terbesar). 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi yang akan dijadikan pada penelitian ini yaitu berupa data 

semua saham Top Gainers dan saham Top Losers yang tercatat dan 

diperdagangkan di BEI selama periode pengamatan tahun 2017. Dari 

populasi tersebut kemudian dipilih beberapa perusahaan untuk dijadikan 

sampel yang berupa 20 saham Top Gainers dan Top Losers yang 

dumumkan di BEI pada tahun 2017.  
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Tabel 3.1 Daftar saham Top Gainers dan Top Losers Tahun 2017 

No. Gainers Losers 

1 TAMU PLAS 

2 MABA CANI 

3 MINA SQMI 

4 TOPS ENRG 

5 WICO AISA 

6 ZINC ICON 

7 KIOS TAXI 

8 OKAS MPPA 

9 CLEO UNSP 

10 MARK JGLE 

11 JMAS KBLV 

12 INKP MLPT 

13 BINA BIMA 

14 PDES KARW 

15 CSIS PSKT 

16 IBST FORU 

17 INDY INCF 

18 NASA HOME 

19 OMRE MLPL 

20 DWGL DPUM 

               Sumber : IDX Yearly Statistic 2017 dari website : www.idx.co.id 

 

3.3 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

dalam bentuk data harga-harga penutupan yang disesuaikan harian saham-

saham (daily adjusted closing price) perusahaan Top Gainers dan Top 

Losers yang telah dipublikasikan di situs resmi BEI (www.idx.co.id). 

 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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Tabel 3.2 Data Final Saham Top Gainers dan Top Losers 

 Jumlah Keterangan Total 

Saham tercatat di BEI 2017 558 Seluruh data saham yang listing 558 

20 Saham Top gainers dan 

Top losers 2018 

20 20  40 

IPO dalam 2013-2017 

(termasuk data missing) 

(6) (3) Data missing meliputi : 

OMRE,DWGL,ZINC,KIOS,OK

AS,IBST, AISA, TAXI, PLAS 

9 

Data Final 14 17 Data missing tidak layak diuji 

sehingga dihilangkan 

31 

Sumber: IDX Yearly Statistic 2017 yang diakses di website : www.idx.co.id 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi 

yang berupa pergerakan harga pasar dan berdasarkan pada laporan 

keuangan tahunan yang diterbitkan oleh BEI dengan informasi harga 

melalui website di http/:www.finance.yahoo.com 

3.5 Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini akan mempertimbangkan penggunaan uji unit 

root dan lebih berfokus pada penggunaan Uji Stasioneritas runut waktu. 

Tanpa mempelajari secara teknis, tes ini dapat dijelaskan dalam Yt 

mewakili rangkaian waktu stokastik dan kemudian melanjutkan inferensi 

dalam sistematika pengujian seperti berikut: Melakukan persamaan regresi 

seperti berikut: 

△ 𝑌𝑡 = 𝐴1 + 𝐴2𝑡 + 𝐴3𝑌𝑡−1 + 𝑈𝑡 

di mana merupakan operator perbedaan di mana t adalah 

variabel tren, mengambil nilai 1, 2, dan seterusnya dan di mana nilai 

periode satu periode variabel Y. 

1. Hipotesis nol adalah bahwa A3, koefisien 𝜌 = nol atau 𝜌 ≠ 1 



 
 

23 
 

Cara lain untuk mengatakan bahwa deret waktu yang mendasari 

adalah nonstasioner. Ini disebut hipotesis unit root. Hipotesisnya akan 

muncul sebagai berikut: 

Ho: A3 ≠ 1, artinya data tidal memiliki unit root 

Ha: A3 = 1, artinya data memiliki unit root 

2. Untuk menguji bahwa A3, nilai estimasi A3, adalah nol, maka dilakukan 

pengujian sampel ACF dan PACF dengan lag tertentu pada visual 

korelogram dengan menetapkan interval keyakinan penerimaan Ho 

adalah 5% (Harsono, 2002). Apabila didapati satu atau lebih lag yang 

melebihi interval penerimaan Ho, maka hipotesis unit root ditolak, 

dapat disimpulkan bahwa deret waktu tersebut dikatakan nonstasioner. 

Di sisi lain, jika nilai tes τ yang dihitung (t hitung) lebih kecil (dalam 

nilai absolut) dari nilai τ kritis (t tabel), hipotesis unit root diterima.  

Pada penelitian ini, uji alternatif untuk stasioneritas runut waktu 

sudah populer dikenal dengan nama unit root test. Model termudah 

untuk melakukan uji ini yaitu dapat menggunakan model random 

seperti berikut:    

𝑌𝑡 = 𝜌𝑌𝑡−1 + 𝑈𝑡 

Jika hasil sebenarnya dalam melihat nilai ACF ditemui 𝜌 = 1, 

dalam arti korelasi antar variabel ≠ 1dapat dikatakan bahwa variabel 

stokastik 𝑌𝑡 memiliki unit root. Dalam uji ekonometrik (time series), 

sebuah rangkaian waktu yang memiliki unit root dapat disebut memiliki 

pola acak (random walk dalam EMH bentuk lemah).  

3. Untuk memperkuat bukti adanya unit root pada data stokastik, 

dilakukan pengujian menggunakan nilai statistik Box-Ljung yang 

mendasar pada jumlah nilai korelasi antar variabel, apabila didapati 

nilai yang tinggi (>1000) pada hasil uji statistiknya berarti 

menunjukkan penerimaan hipotesis unit root  
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