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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Obyek Penelitian dan Lokasi Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini adalah saham-saham winners dan losers. 

Saham-saham winners dan losers yang diteliti yaitu pada periode 2016-2018 

secara mingguan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia 

melalui media internet dengan mengakses www.idx.co.id dan 

www.finance.yahoo.com atau www.duniainvestasi.com. 

 

3.2. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan aktif yang termasuk dalam 

saham-saham winners dan losers dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2016-2018. Jarak tahun penelitian yaitu tiga tahun yang dilihat dari data 

mingguan. Hal ini dimaksudkan agar dapat melihat perilaku herding secara 

lebih jelas. 

Dalam menentukan sampel penelitian maka dilakukan teknik sampling. 

Teknik sampling pada penelitian ini yaitu dengan cara purposive sampling yaitu 

pengambilam sampel dengan pertimbangan kriteria yang telah ditetapkan. 

Kriteria tersebut yaitu : 

http://www.idx.co.id/
http://www.finance.yahoo.com/
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1. Perusahaan yang sahamnya termasuk dalam saham-saham winners atau 

losers serta terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-

2018. 

2. Perusahaan yang sahamnya konsisten listed pada saham-saham winners atau 

losers pada periode 2016-2018. 

3. Perusahaan yang memberikan laporan kepemilikan saham pada Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dan aktif melakukan kegiatan perdagangan saham pada 

periode 2016-2018. 

Tabel 3.1 

Penentuan Sampel Saham Winner 

 

No. Kriteria Penentuan Sampel Jumlah 

1 Perusahaan yang sahamnya termasuk dalam saham-saham 

winners dan losers serta terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

(BEI) pada periode 2016-2018 

529 

2 Perusahaan yang sahamnya tidak konsisten listed pada saham-

saham winners pada periode 2016-2018 

(77) 

3 Perusahaan yang tidak memberikan laporan kepemilikan saham 

pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan aktif melakukan kegiatan 

perdagangan saham pada periode 2016-2018 

(0) 

Jumlah Sampel Saham Winner 452 

 

 

 

 

 

 



 
 

32 
 

Tabel 3.2 

Penentuan Sampel Saham Loser 

 

No. Kriteria Penentuan Sampel Jumlah 

1 Perusahaan yang sahamnya termasuk dalam saham-saham 

winners dan losers serta terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

(BEI) pada periode 2016-2018 

529 

2 Perusahaan yang sahamnya tidak konsisten listed pada saham-

saham losers pada periode 2016-2018 

(92) 

3 Perusahaan yang tidak memberikan laporan kepemilikan saham 

pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan aktif melakukan kegiatan 

perdagangan saham pada periode 2016-2018 

(0) 

Jumlah Sampel Saham Winner 437 

 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

3.3.1. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder yang terdiri dari 

return pasar dan sampel return saham individual dari saham-saham winners 

dan losers yang merupakan perusahaan aktif dan terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Sumber data didapatkan dari www.idx.co.id dan 

www.finance.yahoo.com atau www.duniainvestasi.com. 

 

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu dengan mencatat atau 

mengkopi data yang tercantum pada www.idx.co.id dan 

www.finance.yahoo.com atau www.duniainvestasi.com. serta segala literature 

untuk menghitung hasil penelitian. 

http://www.idx.co.id/
http://www.finance.yahoo.com/
http://www.duniainvestasi.com/
http://www.idx.co.id/
http://www.finance.yahoo.com/
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3.4. Alat Analisis Data 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perilaku herding pada saham-

saham winners dan losers. Langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

3.4.1. Menghitung Return Maket (Rm,t) 

Nilai Rm,t digunakan untuk menghitung nilai return pasar dengan rumus 

sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

Rm,t = return pasar pada waktu t 

Pm,t = harga penutupan saham pada waktu t 

Pm,t-1 = harga penutupan saham pada waktu t-1 

3.4.2. Menghitung Return Individu (Ri,t) 

Nilai Ri,t dihitung berdasarkan nilai dari return saham dengan rumus 

sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

 Ri,t = return saham perusahaan i pada waktu t 
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 Pi,t = harga penutupan saham perusahaan ke-i pada waktu t 

 Pi,t-1 = harga penutupan saham perusahaan ke-i pada waktu t 

3.4.3. Menghitung nilai CSAD 

Nilai CSAD diukur dengan menggunakan metode Chang, Cheng, dan 

Khorana yaitu dengan rumus sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

CSADt = Cross-Sectional Absolute Deviation pada waktu t 

Ri,t = return saham individu pada waktu t 

Rm,t = return pasar pada waktu t 

N = jumlah perusahaan dalam sampel 

 

3.4.4. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara 

jelas tentang sampel objek penelitian. Analisis statistik deskriptif dapat 

memberikan gambaran sebuah data dari nilai maksimum, minimum, rata-rata, 

dan standar deviasi. 
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3.4.5. Uji Asumsi Klasik 

3.4.5.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu terdistribusi normal atau tidak normal. Pada penelitian 

ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan Jarque-Bera Test (J-B 

test). Untuk mengetahui dalam model regresi variabel pengganggu 

terdistribusi dengan normal atau tidak maka dapat dilihat dari probabilitas 

yang dihasilkan. Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka 

variabel pengganggu tidak terdistribusi dengan normal. Begitu pula 

sebaliknya. 

3.4.5.2. Uji Multikolinieritas 

Menurut Ghozali (2018:107) uji multikolinieritas merupakan uji yang 

berfungsi untuk mengatahui adanya korelasi antar variabel bebas dalam 

model regresi. Untuk mengetahui ada atau tidak adanya sifat 

multikolinieritas maka dapat dilihat dari nilai korelasinya. Multikolinieritas 

disebabkan adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel bebas. Apabila 

nilai korelasi antar variabel bebas lebih besar dari 0,80 maka terdapat 

indikasi adanya multikolinieritas. Begitu pula sebaliknya.  

3.4.5.3. Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2018:111) uji autokorelasi berfungsi untuk menguji dalam 

model regresi apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan periode t-1 atau periode sebelumnya. Apabila terjadi 
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korelasi maka dapat dikatakan terdapat problem autokorelasi. Untuk 

mengetahui adanya problem autokorelasi maka dapat dilakukan Durbin-

Watson test. Dalam melakukan Durbin-Watson test memiliki beberapa 

ketentuan yaitu sebagai berikut : 

1. Apabila nilai Durbin-Watson lebih kecil dari dL maka terdapat 

autokorelasi positif. 

2. Apabila nilai Durbin-Watson lebih besar dari 4-dL maka terdapat 

autokorelasi negatif. 

3. Apabila nilai Durbin-Watson dL < d < dU atau 4- dU < d < 4- dL maka 

pengujian tidak meyakinkan. 

4. Apabila nilai Durbin-Watson dU  < d <4- dU maka dalam pengujian tidak 

ada autokorelasi. 

3.4.5.4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat 

gangguan yang memiliki varian yang sama dalam model regresi 

(homoskedastisitas). Apabila asumsi tersebut tidak terbukti maka terdapat 

heterokesdatisitas. Untuk mengetahuinya maka dapat menggunakan nilai 

probabilitas sig-value. Jika sig-value < nilai tertentu (misal : 0,05 atau 5%) 

maka dapat dikatakan pada data tersebut bersifat heterokedastisitas, begitu 

pula sebaliknya. 
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3.4.6. Analisis Regresi 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas 

dan variabel terikat. Analisis regresi dapat digunakan untuk mengetahui 

adanya atau tidaknya perilaku herding dengan menggunakan persamaan 

sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

CSADt
UP 

= Cross-Sectional Absolute Deviation periode t saat kondisi 

   pasar naik 

 γ1
UP  

= koefisien linier antara CSAD dan return portofolio 

   pasar saat kondisi pasar naik 

 γ2
UP

  = koefisien non linier antara CSAD dan return portofolio 

   pasar saat kondisi pasar naik 

 Rm,t
UP

  = return pasar periode t saat kondisi pasar naik 

 εt  = standard error 

CSADt
DOWN

 = Cross-Sectional Absolute Deviation periode t saat kondisi 

        pasar turun 

 γ1
DOWN  

= koefisien linier antara CSAD dan return portofolio 

   pasar saat kondisi pasar turun 

 γ2
DOWN

  = koefisien non linier antara CSAD dan return portofolio 

   pasar saat kondisi pasar turun 

 Rm,t
DOWN

 = return pasar periode t saat kondisi pasar turun 
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Ketika kondisi pasar sedang menurun maka return pasar dapat dikatakan 

negatif. Sedangkan ketika kondisi pasar meningkat maka return pasar dapat 

dikatakan positif. Apabila γ2
DOWN

 bernilai negatif dan nilai t- tabel signifikan 

maka terindikasi adanya perilaku herding ketika kondisi pasar menurun. Jika 

γ2
UP

 bernilai negatif dan nilai t-tabel signifikan maka terindikasi adanya 

perilaku herding ketika kondisi pasar meningkat. 

 

3.4.7. Uji Hipotesis 

Menurut Pasaribu (2017) uji hipotesis merupakan alat uji yang dapat 

digunakan untuk menguji hubungan antara variabel bebas terhadap variabel 

terikat. 

H0 : β = 0, artinya tidak terdapat indikasi perilaku herding pada saham. 

H1 : β ≠ 0, artinya terdapat indikasi perilaku herding pada saham. 

Kriteria yang digunakan dalam uji hipotesis adalah sebagai berikut : 

a. Apabila sig-value > α (misal : 5%) atau thitung < ttabel , artinya H1 ditolak 

dan H0 diterima. 

b. Apabila sig-value < α (misal : 5%) atau thitung > ttabel , artinya H0 ditolak 

dan H1 diterima. 

3.4.7.1. Uji t 

Menurut Ajija (2011) dalam Pasaribu (2017) uji t merupakan pengujian yang 

dilakukan pada koefisien variabel bebas. Uji t merupakan uji yang digunakan 
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untuk mengetahui apakah variabel bebas dapat mempengaruhi variabel 

terikat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


