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BAB III

METODA PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh publikasi 

laporan keuangan sebagai event terhadap volume perdagangan saham di pasar 

modal Indonesia. Dengan kata lain, penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan 

mengenai kebermaknaan atau pengaruh suatu event, sehingga metodologi yang 

digunakan adalah studi peristiwa (event study).

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006. Pemilihan sampel dari seluruh 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) diseleksi secara 

purposive berdasarkan kriteria yang ditentukan dengan tujuan memperoleh sampel 

yang representatif dalam analisis studi peristiwa (event study). Kriteria untuk 

dipilih sebagai sampel adalah: 

1. Perusahaan yang saham biasanya aktif diperdagangkan di Bursa Efek 

Indonesia karena perusahaan yang sahamnya tidak aktif akan 

mengganggu proses analisis. Saham di BEI dikatakan aktif apabila 

frekuensi perdagangan saham selama tiga bulan sebanyak 75 kali atau 

lebih, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Bursa Efek Jakarta No. SE-

03/BEJ/II-1/1/1994.
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2. Perusahaan yang periode laporan keuangannya berakhir pada 31 

Desember.

3. Perusahaan yang tidak mengumumkan dividen pada periode yang 

diamati karena perusahaan yang mengumumkan dividen dapat 

mempengaruhi keputusan investor.

Tabel 3.1

Seleksi Sampel

NO Kriteria Jumlah Perusahaan

1.

2.

3.

4.

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2006.

Perusahaan yang saham biasanya tidak aktif 

diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Perusahaan yang periode laporan keuangannya 

tidak berakhir pada 31 Desember.  

Perusahaan yang mengumumkan dividen pada 

periode yang diamati.

TOTAL SAMPEL

140

(25)

(0)

(45)

70

Sumber : Data sekunder diolah dari ICMD, JSX Fact Book.

3.3 Periode Pengamatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh publikasi 

laporan keuangan terhadap volume perdagangan saham dan return saham di pasar 

modal. Periode yang akan diamati adalah 11 hari, yaitu 5 hari sebelum, pada saat,

dan 5 hari sesudah publikasi laporan keuangan. Alasan digunakannya periode 
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pengamatan ini adalah meminimalisasi terjadinya bias karena periode pengamatan 

yang terlalu panjang sehingga dikhawatirkan ada pengaruh informasi lain selain 

publikasi laporan keuangan. Pengamatan terhadap sampel akan dilakukan secara 

harian selama periode pengamatan.

3.4 Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang berasal dari pasar modal Bursa Efek Indonesia (BEI) dan metode 

pengumpulan datanya menggunakan cara dokumentasi. Data sekunder ini berupa 

laporan keuangan dan tanggal publikasi laporan keuangan, serta harga saham

perusahaan sampel. Data ini dapat diperoleh dari Indonesian Capital Market 

Directory, Monthly JSX Fact Book, laporan perdagangan saham harian, dan lain-

lain jika diperlukan.

3.5 Variabel Penelitian dan Pengukurannya

Penelitian ini merupakan studi peristiwa (event study) yang mempelajari

reaksi pasar terhadap suatu peristiwa (event) yang informasinya dipublikasikan 

sebagai suatu pengumuman. Tanggal publikasi laporan keuangan sebagai hari 

peristiwa (event date). Tanggal publikasi laporan keuangan adalah hari saat 

laporan keuangan perusahaan diumumkan. Untuk melihat reaksi pasar terhadap 

event date maka dilakukan analisis terhadap variabel-variabel yang menjadi 

perhatian penulis. Variabel-variabel tersebut  adalah :
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1. Volume perdagangan saham.

Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator Trading

Volume Activity (TVA), yaitu pengukuran volume perdagangan secara 

relatif dengan membandingkan jumlah saham perusahaan yang 

diperdagangkan dengan jumlah saham perusahaan yang beredar, atau 

dinyatakan dalam rumus sebagai berikut :

TVA it =
 waktu tpadaberedar yangiperusahaansaham

 waktu tpadagkan diperdaganyangiperusahaansaham




2. Return saham.

Variabel ini diproksikan dengan menggunakan indikator Abnormal 

Return, yaitu selisih antara return realisasi dengan return yang 

diharapkan, atau dirumuskan sebagai berikut :

 ititit RERAR 

Untuk menentukan Return yang diharapkan (expected return)

penelitian ini menggunakan metode Market Adjusted Model.

Persamaan Market Adjusted Model adalah sebagai berikut :

E(R it ) = R mt

E(R it ) = return saham i yang diharapkan pada t

R mt = return pasar pada periode t : (IHSG t -IHSG 1t )/ IHSG 1t

Tahap berikutnya adalah menghitung Average Abnormal Return 

(AAR) dan Cumulative Average Abnormal Return (CAAR). AAR 

diperoleh dari rata-rata abnormal return masing-masing saham pada 

periode pengamatan, sedangkan CAAR diperoleh dari penjumlahan 

AAR tiap-tiap hari pengamatan.
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3.6 Analisis Data

3.6.1 Metode analisis

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji 

normalitas data dengan menggunakan kolmogorov smirnov test. Tujuan uji 

normalitas ini untuk menetukan apakah statistik yang akan digunakan apakah

parametrik atau non parametrik. Jika data berdistribusi normal maka akan 

digunakan statistik parametrik (paired sample t-test) dengan distribusi t, 

sedangkan jika datanya berdistribusi tidak normal maka akan digunakan statistik 

non parametrik (wilcoxon signed rank test) dengan distribusi Z.

Penelitian ini menggunakan analisis uji beda dua rata-rata dengan sampel 

berpasangan (difference in two means, matched samples). Uji beda dilakukan 

untuk melihat kebermaknaan atau pengaruh suatu peristiwa (publikasi laporan 

keuangan) terhadap volume perdagangan saham dan terhadap return saham tanpa 

melihat seberapa besar pengaruh antar variabel yang diteliti. 

Pengujian beda rata-rata untuk standard deviasi populasi ( ) tidak 

diketahui dan sampel kurang dari 100 (Wonnacott dan Wonnacott, 1990) 

digunakan uji t. Dengan derajat kepercayaan 95%, rumus yang digunakan :

0,025tD 
n



Keterangan :    = Perbedaan rata-rata dua populasi

D   = Perbedaan rata-rata dua sampel

   = Standart Deviasi

n    = Jumlah sampel     

 adalah merupakan selisih rata-rata dari populasi 1 dan 2 ( 21   ), maka 

persamaan diatas dapat diuraikan sebagai berikut :
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( 21   ) = (X 1 -X 2 ) t 025,0
n



Keterangan : ( 21   ) : Beda rata-rata dua populasi

(X1 -X 2 ) : Beda rata-rata dua sampel

3.7 Pengujian Hipotesis

Untuk menguji signifikansi, kesesuaian, dan ketepatan model analisis 

digunakan kriteria yang sesuai dengan alat analisis yang digunakan. Dalam 

konsep uji beda, jika hasil analisis menunjukkan nilai yang signifikan, maka 

variabel-variabel yang diuji tersebut secara statistik berbeda, yang berarti terdapat 

pengaruh antar variabel yang diteliti atau dengan kata lain hipotesis nol ditolak 

dan hipotesis alternatif diterima. Sebaliknya jika analisis menunjukkan nilai yang

tidak signifikan, maka secara statistik variabel-variabel yang diuji tidak berbeda, 

yang berarti tidak terdapat pengaruh antar variabel yang diteliti atau dengan kata 

lain hipotesis nol diterima dan hipotesis alternatif ditolak. 

Kriteria analisis ini didasarkan pada nilai signifikansi (Sig) yang 

merupakan nilai probabilitas. Nilai probabilitas menunjukkan tingkat kesalahan, 

jika probabilitas sebuah variabel berada pada batas toleransi (alfa), berarti 

kemungkinan kesalahan prediksi yang dispesifikasikan oleh model dapat diterima, 

sebaliknya apabila nilai probabilitas lebih besar dari batas toleransi (alfa), berarti 

tidak signifikan dan model tidak dapat diterima.

Secara sistematis cara menentukan kriteria pengujian hipotesis adalah 

sebagai berikut :
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1. Model hipotesis:

a. H 01 : TVA sb = TVA sd

H1 : TVA sb  TVA sd

b. H 02 : CAAR sb = CAAR sd

H 2 : CAAR sb  CAAR sd

2. Menentukan t hitung

a. t 1h =

nn

TVATVA

sbsd

sbsd

22 




b. t 2h =

nn

CAARCAAR

sbsd

sbsd

22 




3. Menentukan tingkat signifikansi : 05,0 dengan degree of freedom (df)

= 1n , jika ,70n maka df 69

4. Menentukan kriteria pengujian hipotesis 

a. Membandingkan t hitung dengan t tabel :

H 0 ditolak jika ht dft ;2/ atau dfh tt ;2/

H 0 diterima jika dfhdf ttt ,2/;2/  

b. Memandingkan nilai signifikansi dengan alfa ( 05,0 ) :

H 0 ditolak jika Asymp. Sig<0,05 (signifikan)

H 0 diterima jika Asymp. Sig>0,05 (tidak signifikan)


