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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

3.1.1 Jenis dan Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini berusaha melakukan pengamatan atau observasi pada harga 

saham, dan volume perdagangan perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia sebelum, saat, dan sesudah terjadinya banjir yang di Jakarta. Sehingga 

pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan klausal-

komparatif. 

Penelitian kausal komparatif bersifat ex post facto, yaitu tipe penelitian 

terhadap data yang dikumpulkan setelah terjadinya suatu fakta atau peristiwa 

(Indriantoro dan Supomo, 2002:27). Penelitian ini mengidentifikasi fakta atau 

peristiwa tersebut sebagai variabel yang mempengaruhi atau variabel independen 

dan melakukan penyelidikan terhadap variabel-variabel yang dipengaruhi 

(variabel dependen). Dalam penelitian ini, bencana banjir Jakarta digunakan 

sebagai variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen, yaitu rata-

rata harga saham, rata-rata volume perdagangan, dan rata-rata abnormal return. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji ketepatan hipotesis.  

 Penelitian ini menggunakan metode analisis event study yang banyak 

dipakai dalam penelitian-penelitian event study, antara lain oleh Suryawijaya dan 

Setiawan (1998), Affandi, et al (1998), dan Paultje (2001). Langkah pertama yang 

dilakukan adalah menentukan periode penelitian. Bencana Banjir Jakarta ini 
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adalah bencana banjir yang periode awalnya terjadi pada bulan Desember 2012 

hingga Februari 2013. Untuk mengukur variabel ini dapat dilakukan dengan 

menentukan rentang waktu pengamatan atau event window, yaitu pada tanggal 4 

Januari 2013 pada saat mulainya banjir terjadi, hingga tanggal 17 Januari 2013 di 

mana banjir mulai melanda kawasan bisnis yang ada di ibukota Jakarta untuk 

event date, sampai dengan tanggal 31 Januari 2013 untuk pengamatan periode 

sesudah banjir terjadi. Sehingga terdapat 19 hari perdagangan bursa untuk event 

window. 9 hari perdagangan bursa sebelum banjir mencapai puncaknya, 1 hari 

saat banjir mencapai puncak, dan 9 hari perdagangan bursa sesudah banjir 

mencapai puncaknya.  

 t-9 (pre-event) t0 (event-day) t+9 (post-event) 

Alasan dipilihnya periode jendela tersebut, yaitu periode jendela yang 

pendek lebih mampu menangkap efek signifikan dari peristiwanya (Ryngaert dan 

Netter dalam Jogiyanto, 2010:22) dan menghindari adanya confounding effect dari 

peristiwa lain yang dapat mengakibatkan bias respon pasar modal. 

3.1.2 Populasi dan Pengambilan Sampel 

 Populasi pada penelitian ini adalah seluruh saham dari perusahaan asuransi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang tercatat 11 perusahaan pada bulan 

Januari 2013.  

 Metode yang digunakan dalam penentuan sampel adalah purposive 

sampling. Metode ini menciptakan kriteria dan tujuan spesifik tertentu yang 

digunakan sebagai pengumpulan sampel. Tujuan spesifik dari penelitian ini 
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disesuaikan dengan pertimbangan bahwa terdapat perusahaan yang memiliki 

saham dengan kriteria saham tidur yang merupakan saham yang pergerakan 

harganya tidak mengalami perubahan sama sekali dan saham yang mengalami 

perubahan aktivitas volume perdagangan dibawah 10 kali atau 50 persen dari 

periode penelitian yaitu 19 hari, sehingga dianggap tidak termasuk dalam kriteria 

sampel. Hal ini dikarenakan saham dengan kriteria ini dianggap tidak dapat 

mencerminkan reaksi yang ada terhadap peristiwa banjir Jakarta.  

Adapun perusahaan asuransi yang digunakan sebagai objek penelitian 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Daftar Objek Penelitian 

No. Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1 ABDA Asuransi Bina Dana Arta Tbk. 

2 AMAG Asuransi Multi Artha Guna Tbk 

3 ASBI Asuransi Bintang Tbk. 

4 ASDM Asuransi Dayin Mitra Tbk. 

5 LPGI Lippo General Insurance Tbk. 

6 PNIN Panin Insurance Tbk. 

7 PNLF Panin Financial Tbk. 

Sumber: sahamok.com, 2013 (Online) 

3.1.3 Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data 

 Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa laporan harga 

saham dari Bursa Efek Indonesia, yang meliputi harga dan volume perdagangan 

saham. Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah dokumentasi, dengan data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data 

yang tidak diperoleh secara langsung. Data sekunder yang digunakan adalah 

daftar perusahaan yang termasuk dalam perusahaan asuransi yang listing di Bursa 
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Efek Indonesia yang terbaru periode bulan Januari sampai dengan Juli 2013 dan 

terkait harga saham dan volume perdagangan saham. Data atau angka yang 

diambil adalah dengan mendownload nya dari Bursa Efek Indonesia, berupa Stock 

Summary yang terdiri daftar harga tertinggi, terendah, penutupan saham, volume 

perdagangan dan jumlah saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3.2 Pengujian Hipotesis 

 Rumusan hipotesis dinyatakan dalam bentuk hipotesis nol dan hipotesis 

alternatif. Hipotesis awal (H0) merupakan hipotesis yang akan diuji kebenarannya 

dalam penelitian dan kemudian akan ditentukan akan diterima atau ditolak 

berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengolahan data. 

 Sebelum melakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji 

kenormalan data yaitu terhadap data pergerakan harga saham, rata-rata volume 

perdagangan saham dan rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa. 

Uji kenormalan dilakukan dengan menggunakan alat statistik program SPSS yaitu 

uji Shapiro Wilk Goodness of Fit Test. Uji Shapiro wilk digunakan karena lebih 

efektif untuk mengukur normalitas pada sampel yang kurang dari 50. Apabila data 

berdistribusi normal pengujian hipotesis menggunakan uji statistik parametrik 

yaitu Paired Sample t-Test, namun apabila data berdistribusi tidak normal maka 

digunakan uji statistik non-parametrik yaitu wilcoxon Signed Rank Test.  

3.2.1 Pengujian Beda Rata-Rata Harga Saham 

 Pengujian beda rata-rata harga saham dilakukan untuk menguji hipotesis 1, 

hipotesis 2, dan hipotesis 3. Pengujian hipotesis 1 adalah untuk mengetahui 

apakah terdapat perbedaan rata-rata harga saham signifikan pada periode sebelum-
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saat peristiwa banjir Jakarta 2013. Sedangkan pengujian hipotesis 2 adalah untuk 

mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata harga saham signifikan pada 

periode saat-setelah peristiwa banjir Jakarta 2013. Sementara itu pengujian 

hipotesis 3 adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata harga 

saham signifikan pada periode sebelum-setelah peristiwa banjir Jakarta 2013. 

Harga Saham yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah harga saham 

penutupan perusahaan pada perusahan asuransi yang listing di Bursa Efek 

Indonesia, yaitu rata-rata harga saham 9 hari sebelum ( 4 Januari 2013 – 16 

Januari 2013), harga saham saat peristiwa (17 Januari 2013) dan 9 hari semenjak 

banjir mulai terjadi ( 18 Januari 2013 – 31 Januari 2013). Langkah pengujian 

hipotesis 1-3 adalah sebagai berikut: 

 a) Menentukan Hipotesis. 

1. H01 : Tidak terdapat perbedaan rata-rata harga saham signifikan pada 

periode sebelum-saat peristiwa banjir Jakarta 2013. 

Ha1 : Terdapat perbedaan rata-rata harga saham signifikan pada 

periode sebelum-saat peristiwa banjir Jakarta 2013. 

2. H02 : Tidak terdapat perbedaan rata-rata harga saham signifikan pada 

periode saat-setelah peristiwa banjir Jakarta 2013. 

Ha2 : Terdapat perbedaan rata-rata harga saham signifikan pada 

periode saat-setelah peristiwa banjir Jakarta 2013. 

3. H03 :  Tidak terdapat perbedaan rata-rata harga saham signifikan pada 

periode sebelum-setelah peristiwa banjir Jakarta 2013. 
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Ha3 : Terdapat perbedaan rata-rata harga saham signifikan pada 

periode sebelum-setelah peristiwa banjir Jakarta 2013. 

b) Menghitung rata-rata harga saham untuk periode sebelum, harga saham 

saat peristiwa, dan rata-rata harga saham sesudah peristiwa bencana 

banjir terjadi. 

c) Melakukan uji statistik untuk mengetahui tingkat signifikansi dengan 

Paired Sample t Test (parametrik) atau Wilcoxon (non parametrik). 

d) Menentukan kriteria pengujian. 

H0 diterima dan Ha ditolak jika signifikansi > 0,05 

H0 ditolak dan Ha diterima jika signifikansi < 0,05 

3.2.2 Pengujian Beda Rata-Rata Volume Perdagangan Saham 

 Pengujian beda rata-rata volume perdagangan saham dilakukan untuk 

menguji hipotesis 4, hipotesis 5, dan hipotesis 6. Pengujian hipotesis 4 adalah 

untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata volume perdagangan 

saham signifikan pada periode sebelum-saat peristiwa banjir Jakarta 2013. 

Sedangkan pengujian hipotesis 5 adalah untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan rata-rata volume perdagangan saham signifikan pada periode saat-

setelah peristiwa banjir Jakarta 2013. Sementara itu pengujian hipotesis 6 adalah 

untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata volume perdagangan 

saham signifikan pada periode sebelum-setelah peristiwa banjir Jakarta 2013. 

Rata-rata volume Perdagangan saham yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

rata-rata volume perdagangan saham bulanan dalam kurun waktu 21 hari 

perdagangan bursa (  3 Januari - 31 Januari 2013) yang dilihat melalui Average 
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Trading Volume Activity (ATVA). Langkah pengujian hipotesis 4-6 adalah 

sebagai berikut: 

 a) Menentukan Hipotesis 

1. H04 : Tidak terdapat perbedaan rata-rata volume perdagangan saham 

signifikan pada periode sebelum-saat peristiwa banjir Jakarta 

2013. 

Ha4 : Terdapat perbedaan rata-rata volume perdagangan saham 

signifikan pada periode sebelum-saat peristiwa banjir Jakarta 

2013. 

2. H05 : Tidak terdapat perbedaan rata-rata volume perdagangan saham 

signifikan pada periode saat-setelah peristiwa banjir Jakarta 

2013. 

Ha5 : Terdapat perbedaan rata-rata volume perdagangan saham 

signifikan pada periode saat-setelah peristiwa banjir Jakarta 

2013. 

3. H06 :  Tidak terdapat perbedaan rata-rata volume perdagangan saham 

signifikan pada periode sebelum-setelah peristiwa banjir Jakarta 

2013. 

Ha6 : Terdapat perbedaan rata-rata volume perdagangan saham 

signifikan pada periode sebelum-setelah peristiwa banjir 

Jakarta 2013. 

b) Menghitung aktivitas volume perdagangan saham (TVA) dengan 

rumus : 
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c) Menghitung rata-rata volume perdagangan masing-masing saham pada 

periode sebelum, saat, dan setelah peristiwa bencana banjir Jakarta, 

dengan rumus (Marwan dalam Yohana, 2010:52) :  

ATVAi sebelum = 
 𝑇𝑉𝐴𝑖 ,𝑗  𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚𝑡−1
𝑗=𝑡−10

𝑇
 

ATVAi saat = 
 𝑇𝑉𝐴𝑖 ,𝑗  𝑠𝑎𝑎𝑡𝑡0
𝑗=𝑡0

𝑇
 

ATVAi sebelum = 
 𝑇𝑉𝐴𝑖 ,𝑗  𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎 ℎ𝑡+10
𝑗=𝑡+1

𝑇
 

Di mana: 

ARi,j = Abnormal return saham i pada waktu j 

T = Lamanya periode 

d) Menghitung rata-rata aktivitas volume perdagangan saham untuk 

periode sebelum, saat, dan sesudah peristiwa bencana banjir terjadi 

dengan rumus : 

ATVA = 
 𝑇𝑉𝐴𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

   Dimana: 

ATVA = Rata-rata volume perdagangan saham 

n = Jumlah sampel saham yang digunakan 

TVAi = Trading Volume Activity 

e) Melakukan uji statistik untuk mengetahui tingkat signifikansi dengan 

Paired Sample t Test (parametrik) atau Wilcoxon (non parametrik). 

f) Menentukan kriteria pengujian. 

H0 diterima dan Ha ditolak jika signifikansi > 0,05 

H0 ditolak dan Ha diterima jika signifikansi < 0,05 
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3.2.3 Pengujian Beda Rata-Rata Abnormal Return Saham 

 Pengujian beda rata-rata abnormal return saham dilakukan untuk menguji 

hipotesis 7, hipotesis 8, dan hipotesis 9. Pengujian hipotesis 7 adalah untuk 

mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata abnormal return saham 

signifikan pada periode sebelum-saat peristiwa banjir Jakarta 2013. Sedangkan 

pengujian hipotesis 8 adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-

rata abnormal return saham signifikan pada periode saat-setelah peristiwa banjir 

Jakarta 2013. Sementara itu pengujian hipotesis 9 adalah untuk mengetahui 

apakah terdapat perbedaan rata-rata abnormal return saham signifikan pada 

periode sebelum-setelah peristiwa banjir Jakarta 2013. Rata-rata Abnormal return 

saham yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rata-rata return saham perbulan 

yang diperoleh investor dalam kurun waktu  waktu 21 hari perdagangan bursa ( 3 

Januari 2013 - 31 Januari 2013). Untuk menghitung abnormal return suatu saham 

perlu diketahui terlebih dahulu berapa besar return sesungguhnya yang diperoleh. 

Langkah pengujian hipotesis 7-9 adalah sebagai berikut : 

 a) Menentukan Hipotesis 

1. H07 : Tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return saham 

signifikan pada periode sebelum-saat peristiwa banjir Jakarta 

2013. 

Ha7 : Terdapat perbedaan rata-rata abnormal return saham signifikan 

pada periode sebelum-saat peristiwa banjir Jakarta 2013. 



42 

 

2. H08 : Tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return saham 

signifikan pada periode saat-setelah peristiwa banjir Jakarta 

2013. 

Ha8 : Terdapat perbedaan rata-rata abnormal return saham signifikan 

pada periode saat-setelah peristiwa banjir Jakarta 2013. 

3. H09 :  Tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return saham 

signifikan pada periode sebelum-setelah peristiwa banjir Jakarta 

2013. 

Ha9 : Terdapat perbedaan rata-rata abnormal return saham signifikan 

pada periode sebelum-setelah peristiwa banjir Jakarta 2013. 

b) Menghitung Realized Return atau Actual Return saham. Actual Return 

saham dihitung dengan membandingkan antara harga penutupan 

(closing price) saham hari ini dengan harga penutupan saham hari 

sebelumnya yaitu dengan persamaan (Jogiyanto, 2010:64) : 

 

Di mana: 

Rit = Actual Return saham i pada waktu t 

Pit = Harga penutupan saham i pada waktu t 

Pit-1 = Harga penutupan saham i pada waktu t-1 

c) Menghitung Abnormal Return untuk masing-masing saham emiten di 

mana return ekspektasi yang digunakan dianggap sama dengan return 
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indeks pasar saat itu. Model estimasi ini disebut dengan Market 

Adjusted Model, dirumuskan sebagai berikut (Jogiyanto, 2003:434) : 

 

Di mana : 

IHSGt = Indeks harga saham gabungan pada hari t 

IHSGt-1 = Indeks harga saham gabungan pada hari t-1 

d) Menghitung rata-rata abnormal return masing-masing saham pada 

periode sebelum, saat, dan setelah peristiwa bencana banjir Jakarta, 

dengan rumus (Marwan dalam Yohana, 2010:51) :  

AARi sebelum = 
 𝐴𝑅𝑖 ,𝑗  𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚𝑡−1
𝑗=𝑡−10

𝑇
 

AARi saat = 
 𝐴𝑅𝑖 ,𝑗  𝑠𝑎𝑎𝑡𝑡0
𝑗=𝑡0

𝑇
 

AARi sebelum = 
 𝐴𝑅𝑖 ,𝑗  𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎 ℎ𝑡+10
𝑗=𝑡+1

𝑇
 

Di mana: 

ARi,j = Abnormal return saham i pada waktu j 

T = Lamanya periode 

e) Menghitung rata-rata abnormal return seluruh saham yang dijadikan 

objek penelitian pada periode sebelum, saat, dan sesudah peristiwa 
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bencana banjir Jakarta, dengan rumus (Suryawijaya dan Setiawan, 

1998:145) :  

 

Di mana: 

ARit = Abnormal return saham i pada waktu t 

n = Jumlah sampel saham yang digunakan 

 = Rata-rata abnormal return 

f) Melakukan uji statistik untuk mengetahui tingkat signifikansi dengan 

Paired Sample t Test (parametrik) atau Wilcoxon (non parametrik). 

g) Menentukan kriteria pengujian. 

H0 diterima dan Ha ditolak jika signifikansi > 0,05 

H0 ditolak dan Ha diterima jika signifikansi < 0,05 

 


