
 

38   
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian  

  Objek dalam peneilitian ini adalah saham-saham yang masuk 

dalam sektor indutri manufaktur yaitu perusahaan yang bergerak dalam 

sektor, basic and chemicals, miscellaneous dan consumer goods yang 

terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dan yang aktif melakukan 

perdagangan selama 5 tahun sebelumnya.  

 

3.2 Populasi dan Sampel  

  Populasi menurut Sugiyono (2017) adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulanya. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang masuk 

dalam sektor industri manufaktur, sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

sebelum Januari 2014, dan memiliki historical data harga saham sejak 

Januari 2014. Teknik Sampling dalam penelitian ini adalah non probability 

sampling yaitu purposive sampling. Non probability sampling menurut 

Sugiyono (2017) yaitu teknik dalam mengambil sampel dengan  tidak 

memberi peluang/ kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota 

populasi yang akan dipilih menjadi sampel dalam penelitian.  Purposive 
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sampling yaitu teknik dalam menetapkan sampel dalam suatu penelitian 

dengan berbagai pertimbangan.  

 Kriteria sampel dalam penelitian ini sebagai berikut,  

1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam sektor basic 

and chemicals, miscellaneous dan consumer goods, 

2. Telah terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia sebelum Januari 2014, 

3. Aktif dalam kegiatan perdagangan.  

 

Tabel 3.1 Kriteria Penentuan Sampel 

No Keterangan Jumlah 

1 

Perusahaan yang terdaftar dalam sektor basic and chemicals, 

miscellaneous dan consumer goods pada tahun 2018 

166 

2 

Perusahaan yang melakukan Initial public offering (IPO) 

diantara 2014 hingga 2018 

(29) 

3 Perusahaan yang tidak aktif dalam perdagangan (75) 

Jumlah Sampel Perusahaan 62 

Sumber : data yang diolah (2019).  

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis Data 

  Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang 

didapatkan dari Bursa Efek Indonesia  yaitu www.idx.co.id dalam bulan 

http://www.idx.co.id/
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Januari 2014 sampai dengan Desember 2018. Data yang dibutuhkan 

berupa data perusahaan yang termasuk di sektor indutri manufaktur 

dalam sektor basic and chemicals, miscellaneous dan consumer goods, 

harga penutupan saham diakhir minggunya, volume transaksi dalam 

bentuk rupiah dan jumlah saham yang beredar harian masing-masing 

perusahaan yang tercatat dalam sektor industri manufaktur dalam sektor 

basic and chemicals, miscellaneous dan consumer goods.  

 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data  

  Data yang diperlukan dalam penelitian didapat, dikumpulkan dan 

dicatat dari website Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Data 

yang dibutuhkan berupa data perusahaan yang tercatat dalam sektor 

industri manufaktur, harga penutupan saham diakhir minggunya, volume 

transaksi dalam bentuk rupiah dan jumlah saham yang beredar harian 

masing-masing perusahaan yang tercatat secara berturut-turut dalam 

sektor industri  basic and chemicals, miscellaneous dan consumer goods.  

 

3.4 Teknik Analisis Data  

3.4.1 Alat Analisis Data  

 Dalam menjawab masalah dan pengujian hipotesis yang terdapat 

dalam penelitian ini maka diperlukan analisis statistik terhadap data yang 

didapatkan. Berikut langkah – langkah dalam mengolah data yang 

diperuntukkan dalam penelitian ini :  

http://www.idx.co.id/
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1. Return saham mingguan  

Dalam menghitung return saham menggunakan data harga 

saham penutupan transaksi harian harga saham pada hari 

perdagangan diakhir minggu adalah hari jumat. Jika hari jumat 

merupakan hari libur maka data harga saham yang digunakan 

adalah hari sebelum jumat atau hari terakhir perdagangan 

sebelumnya.  

𝑟𝑡 =
𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
 

  Keterangan : 

  𝑟𝑡 = Return saham  pada minggu ke-t 

  𝑃𝑡 = Harga saham  pada minggu ke-t  

  𝑃𝑡−1 = Harga saham  pada minggu ke – t-1 

 

2. Return kumulatif jangka pendek. 

Perhitungan return kumulatif masa pengamatan jangka 

pendek 𝑡−1 hingga 𝑡−4 atau selama empat minggu atau selama 

bulan Desember 2018.  

3. Return kumulatif jangka menengah. 

Perhitungan return kumulatif masa pengamatan jangka 

menengah 𝑡−5 hingga 𝑡−52 atau dari minggu ke-5 hingga minggu 

ke-52 atau dari bulan November hingga bulan Januari 2018. 

4. Return kumulatif jangka panjang. 
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Perhitungan return kumulatif masa pengamatan jangka 

panjang 𝑡−53 hingga 𝑡−156  atau selama tahun kedua hingga tahun 

ketiga mulai minggu ke-53 hingga minggu ke-156 atau Desember 

tahun 2017 hingga Januari 2016. 

5. Rata-rata tingkat perputaran perdagangan saham. 

  Rata-rata tingkat perputaran perdagangan saham dengan 

membandingkan antara jumlah saham yang diperdagangkan 

dengan jumlah saham yang beredar selama 52 minggu ataupun 

selama periode tertentu. Dalam menghitung rata-rata tingkat 

perputaran perdagangan saham dapat menggunakan rumus 

sebagai, berikut :  

𝑣𝑡−52:𝑡−1 =
𝑛𝑡−52:𝑡−1

𝑜𝑢𝑡𝑠𝑡−52:𝑡−1
 

Keterangan : 

𝑣𝑡−52:𝑡−1 = rata-rata tingkat perputaran perdagangan saham 

saham  selama 52 minggu 

𝑛𝑡−52:𝑡−1   = Jumlah saham  yang diperdagangkan selama 52 

minggu 

𝑜𝑢𝑡𝑠𝑡−52:𝑡−1= Jumlah saham  yang beredar selama 52 minggu 

6. Kapitalisasi Pasar  

Kapitalisasi pasar diperoleh dengan memakai log berasal 

dari data harga penutupan harian hari perdagangan terakhir atau 

hari jumat lalu dikalikan dengan jumlah saham yang beredar pada 

hari jumat tersebut. Jika hari jumat merupakan hari libur maka 
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data harga saham yang digunakan adalah hari sebelum jumat atau 

hari terakhir perdagangan sebelumnya.  

St−1 = log (Pt−1 x outst−1) 

Keterangan :  

𝑆𝑡−1  = Kapitalisasi pasar saham pada minggu ke- t-1 

𝑃𝑡−1 = harga saham pada minggu ke- t-1 

𝑜𝑢𝑡𝑠𝑡−1 = jumlah saham yang beredar pada minggu ke- t-1 

7. Reference Price 

 Menghitung Reference Price dapat menggunakan rumus sebagai, 

berikut :  

Rt= 
1

k
∑ ( Vt-n ∏[1-Vt-n+r]

n-1

r=1

)

260

n=1

𝑃𝑡−𝑛 

Keterangan : 

𝑅𝑡 = Reference price saham pada minggu ke – t  

𝑉𝑡−𝑛 = Turnover ratio saham pada minggu ke – t-n 

𝑉𝑡−𝑛+𝑟 = Turnover ratio saham pada minggu ke – t-n+r 

𝑃𝑡−𝑛 = Harga saham pada minggu ke – t-n  

𝑘 =  ∑ 𝑉𝑡−𝑛

260 

𝑛=1

(∏[1 − 𝑉𝑡−𝑛+𝑟]

𝑛−1

𝑟=1

) 

Keterangan : 

𝑘 =  scaling constan yang membuat bobot pada harga sebelumnya 

sama dengan satu.  
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Akan tetapi Grinblatt dan Han (2002) juga mengemukakan rumus 

untuk menghitung reference sebagai bobot  : 

𝑅𝑡−1 = 𝑉𝑡−2𝑃𝑡−2 + (1 − 𝑉𝑡−2)𝑅𝑡−2 

 

8. Capital Gain Overhang 

Dalam menghitung capital gain overhang dapat menggunakan 

rumus, sebagai berikut :  

𝑔𝑡−1 =  
𝑃𝑡−2 − 𝑅𝑡−1

𝑃𝑡−2
 

Keterangan : 

𝑔𝑡−1  = Capital gain overhangpada minggu ke – t 

𝑃𝑡−2   = Harga saham pada minggu ke t-2 

𝑅𝑡−1 = Reference price pada minggu ke – t-1   

 Dalam melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini, 

dilakukan dengan :  

1. Uji Asumsi Klasik  

a. Uji Multikolinieritas  

   Menurut Ghozali (2018), Uji multikolinieritas digunakan 

dalam menguji regresi terdapat korelasi antara variabel independen. 

Bila variabel independen berkorelasi, berarti variabel ini tidak 

variabel ortogonal. Variabel ortogonal merupakan variabel-variabel 

independen memliki nilai korelasi dengan variabel independen 

yang lain sama dengan nol. Dalam mendeteksi adanya 

multikolinearitas atau tidaknya di model regresi, yaitu : 
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 Nilai 𝑅2 tinggi, namun variabel-variabel independen banyak 

yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.  

 Bila variabel independen memiliki korelasi tinggi (diatas 0.90), 

berarti adanya multikolinieritas. Bila korelasi rendah berarti 

variabel independen tidak bebas dari multikolinearitas. Adanya 

multikolinearitas ada akibat dari dampak pencampuran dua 

atau lebih variabel independen.  

 Multikoliniearitas bisa dilihat dari nilai tolerance dan variance 

inflation factor (VIF). Nilai tolerance dan VIF membuktikan 

dari tiap variabel independen mana yang dapat dijelaskan oleh 

variabel independen lainnya. Tolerance bertujuan mengukur 

variablititas variabel independen terpilih yang tidak bisa 

dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai cutoff yang 

dipakai dalam membuktikan adanya multikolinieritas adalah 

nilai tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. Tidak 

ada multikolinieritas jika nilai tolerance diatas 0.10 dan nilai 

VIF kurang dari 10.  

b. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi menurut Ghozali (2018), digunakan untuk 

melihat model regresi linear ada korelasi diantara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan pengangggu pada periode t 

sebelumnya. Adanya autokorelasi karena pengamatan yang 

urut (time series). Untuk mengetahui autokorelasi dengan run 
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test. Run test digunakan untuk menguji antar residual memiliki 

korelasi yang tinggi atau tidak dan untuk melihat data residual  

terjadi secara acak atau sistematis. Bila Sig < (kurang dari) 

0.05, berarti H0 ditolak berarti data residual tidak random atau 

terjadi autokorelasi.  

c. Uji Heterokedastisitas  

Pengujian Heterokedastisitas menurut Ghozali (2018), 

dilakukan dengan tujuan menguji apakah model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Bila variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lain tetap disebut Homokedastisitas sedangkan 

bila berbeda disebut Heteroskedastisitas. Jika nilai Sig. diatas 

0.05 berarti model regresi tidak terjadi Heterokedastisitas 

(Ghozali, 2018).  

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Hipotesis dalam penelitian analisa DISPOSITION 

EFFECT & MOMENTUM terhadap saham perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di bursa efek Indonesia, diuji dengan analisis regresi 

linier berganda. Menurut Ghozali (2018), regresi linier berganda 

tentang ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih 

variabel independen dengan tujuan mengukur kekuatan hubungan 

antara dua variabel atau lebih dan arah hubungan antara variabel 

dependen dan independen (Ghozali, 2018). Hipotesis dalam 
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penelitian ini dimana melihat hubungan return jangka pendek, 

menengah dan panjang, rata-rata tingkat perputaran perdagangan 

saham, kapitalisasi pasar, dan capital gain overhang terhadap return 

pada minggu kontrol.  

 

Model Matematis dalam penelitian ini :  

𝑟𝑡 = ∝0+∝1 𝑟−4:−1 +∝2 𝑟−52:−5 +∝3 𝑟−53:−156 +∝4 𝑉 +∝5 𝑠 +∝6 𝑔 + 𝑒 

 

3.4.2 Kriteria Penerimaan Hipotesis  

Regresi linier berganda menurut Ghozali (2018), analisis yang 

membahas tentang ketergantungan variabel dependen dengan satu atau 

lebih variabel independen dengan tujuan mengukur kekuatan hubungan 

antara dua variabel atau lebih dan arah hubungan antara variabel 

dependen dan independen (Ghozali, 2018). Dalam melihat apakah 

hipotesis itu memiliki pengaruh antara variabel dependen dan 

independen menggunakan uji asumsi klasik dengan uji signifikasi t. Uji 

signifikansi t digunakan karena untuk mengetahui apakah masing-

masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen. 

Menurut Murniati,et.al, (2013), p-value (observed signivicance level) 

adalah peluang variabel yang dibandingkan pada sampel yang berbeda 

secara makna pada derajat kepercayaan yang telah ditentukan (actual 

signivicance level). 

Hipotesis statistik pengujiannya sebagai berikut :   
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 Jika p-value < ∝, maka hipotesis diterima 

 Jika p-value > ∝, maka hipotesis ditolak  


