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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Menurut Mudrajat 

(2009:12) penelitian deskriptif yaitu meliputi pengumpulan data untuk diuji 

hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek 

penelitian. Penelitian ini merupakan  replikasi, yaitu penelitian yang didasarkan 

atas penelitian sebelumnya, dimana analisis data dilakukan dari hasil 

pengumpulan data pada periode tertentu.  

Bentuk penelitian ini merupakan studi peristiwa (event study). Event study 

merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa (event) 

yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman.Event study dapat 

digunakan untuk menguji kandungan informasi (information content) dari suatu 

pengumuman (Jogiyanto, 2009). Menurut MacKinley (1997) event study 

merupakan salah satu metodologi penelitian yang menggunakan data-data pasar 

keuangan untuk mengukur dampak dari suatu kejadian yang spesifik terhadap 

nilai perusahaan, biasanya tercermin dari harga saham dan volume transaksinya. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa event study merupakan penelitian yang 

digunakan untuk mengetahui dampak atau pengaruh atas informasi, peristiwa dan 

sebagainya terhadap reaksi pasar modal melalui pergerakan harga saham. 
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3.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian pada penelitian ini yaitu perusahaan yang terdaftar pada 

BEI periode 2006 – 2008 yang melakukan merger dan akuisisi dengan kriteria 

tidak melakukan aksi korporasi yang lain serta informasi mengenai tanggal 

pengumuman merger dan akuisisi diketahui dengan jelas. 

 

3.3 Populasi Penelitian 

Populasi merupakan keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat 

yang akan diinvestigasi oleh peneliti. (Sekaran, 2006), sedangkan menurut 

Mudrajat, 2009, populasi adalah kelompok elemen yang lengkap yang biasanya 

berupa orang, objek, transaksi atau kejadian di mana kita tertarik untuk 

mempelajarinya menjadi objek penelitian. Penelitian ini menggunakan sampling 

jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi 

relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat 

generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah 

sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Di dalam penelitian ini 

seluruh populasi menjadi objek penelitian sehingga populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2006 – 2008 yang 

melakukan merger dan akuisisi. Jumlah perusahaan yang melakukan merger dan 

akuisisi sebanyak 19 perusahaan.. Untuk validasi internal digunakan kriteria 

sebagai berikut : 
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1. Perusahaan publik yang terdaftar di BEI yang melakukan merger dan akuisisi 

pada tahun 2006 – 2008 sebanyak 19 perusahaan. 

2. Perusahaan akuisitor yang tidak melakukan aksi korporasi selain merger dan 

akuisisi pada periode pengamatan sebanyak 11 perusahaan. Kriteria tersebut 

digunakan agar penelitian ini murni meneliti dampak pengumuman merger 

dan akuisisi tanpa dipengaruhi aksi korporasi yang lain. 

3. Informasi mengenai tanggal pengumuman merger dan akuisi diketahui 

dengan jelas. Perusahaan yang memenuhi kriteria ini sebanyak 8 perusahaan. 

Berdasarkan kriteria – kriteria tersebut, diperoleh jumlah anggota populasi yang menjadi 

objek penelitian adalah 8 perusahaan.  

Tabel 3.1 

Daftar Perusahaan Populasi Yang Melakukan Merger Dan Akuisisi 
 

No Tanggal M & A Kode  
Emiten 

Perusahaan Akuisitor Perusahaan Target 

1 12 – 01 – 2006  ADES PT Ades Waters Indonesia 
Tbk. 

PT Pamargha Indojatim 

2 23 – 03 – 2006  MITI Mitra Investindo Tbk. PT Caraka Berkat Sarana 

3 31 – 05 – 2007 FREN PT Mobile 8 Telecom Tbk PT Komunikasi Selular 
Indonesia, PT Metro 
Selular Nusantara, PT 
Telekomindo Selular Raya 

4 11 – 10 – 2007  PNBN PT. Bank Pan Indonesia 
Tbk. 

Bank Harfa 

5 18 – 12 – 2007  MCOR PT Bank Multicor Tbk. PT Bank Windu Kencana 
Tbk. 

6 02 – 04 – 2008  ENRG PT. Energi Mega Persada, 
Tbk 

PT Mosesa Petroleum 

7 22 – 05 – 2008  BRPT Barito Pacific PT Tri Polyta Indonesia 
Tbk 

8 16 – 07 – 2008  BNBR PT. Bakrie & Brothers, Tbk Bakrie Fund, Pte.Ltd. 

Sumber : www.idx.co.id dan sumber lainnya 
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3.4 Periode Penelitian 

Batasan waktu untuk periode penelitian ini yaitu 10 hari sebelum 

pengumuman dan 10 hari setelah tanggal pengumuman merger dan akuisisi. Di 

dalam penentuan lamanya periode peristiwa tidak ada standar bakunya. Lama dari 

jendela yang umum digunakan berkisar 3 hari sampai dengan 121 hari untuk data 

harian dan 3 bulan sampai 121 bulan untuk data bulanan (Jogiyanto, 2009). 

Pemilihan periode penelitian ini dipilih karena diharapkan pergerakan harga 

saham peristiwa yang terjadi tidak dipengaruhi peristiwa lain. Selain itu dalam 

beberapa sumber telah menunjukkan adanya reaksi terhadap peristiwa merger dan 

akuisisi Hari H dalam penelitian ini adalah tanggal pengumuman merger dan 

akuisisi.  

Penelitian ini difokuskan pada perusahaan akuisitor yang melakukan 

merger dan akuisisi selama tahun 2006 sampai tahun 2008. Periode pengamatan 

selama 21 hari dipilih sebab rentang waktu sedemikian itu dirasa cukup, sebab 

menurut McWilliams dan Siegel dalam Yunita (2007), jarak event window yang 

terlalu panjang akan menimbulkan dua permasalahan. Pertama, akan mengurangi 

kekuatan uji statistik dan mengakibatkan kesalahan dalam menarik kesimpulan 

tentang signifikansi event. Kedua, makin panjang periode akan semakin sulit 

mengisolir event window dari confounding effect (efek pengganggu). 

 

3.5 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data 

kuantitatif. Menurut Sugiyono (2002:13), data kuantitatif adalah data yang 
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berbentuk angka, atau data kualitatif yang digunakan dalam skala pengukuran. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. 

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan pihak lain, jadi peneliti 

secara tidak langsung memperoleh data dari sumbernya (Rahadiani, 2010). 

Penelitian ini menggunakan data sekunder karena data tersebut mudah diperoleh, 

lebih murah dan punya rentang waktu dan ruang yang lebih luas.  Adapun data-

data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai macam sumber sekunder yaitu 

Pojok BEI Universitas Brawijaya dan situs Indonesia Stock Exchange pada 

http://www.idx.co.id dan literatur lainnya.  

 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan 

pencatatan dari buku atau literatur untuk memperoleh data yang dibutuhkan 

(Suharsimi dalam Yunita, 2007). Dalam usaha untuk memperoleh data dan 

informasi yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah dengan membaca 

dan mencatat buku-buku yang ada di perpustakaan Universitas Brawijaya , Pojok 

BEI Universitas Brawijaya serta internet. 

 

3.7 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.7.1 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah objek yang berbentuk apa saja yang ditentukan 

oleh peneliti untuk dicari informasinya dengan tujuan untuk ditarik suatu 
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kesimpulan. Akan tetapi secara teori, definisi variabel penelitian adalah 

merupakan suatu obyek, atau sifat, atau atribut atau nilai dari orang, obyek atau 

kegiatan yang mempunyai bermacam-macam variasi antara satu dengan lainnya 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Suharto, 

2009 dalam Rahadiani, 2010). Variabel yang digunakan pada penelitian adalah 

abnormal return,  actual return, market return. Sedangkan variabel yang 

dianalisis adalah abnormal return. 

 

3.7.2    Definisi Operasional  

Dalam definisi operasional variabel ini, akan dibahas mengenai beberapa 

hal atau istilah yang berhubungan dengan penelitian ini (Jogiyanto, 2009), yaitu : 

1. Abnormal return dihitung dengan Market Adjusted Abnormal return, 

yaitu merupakan selisih return saham yang dihitung dari return 

individual dikurangi return ekspektasi. 

퐴푅 = 	푅 − 	퐸(푅 ) 

Keterangan : 

퐴푅  = abnormal return saham i pada periode t 

푅  = return saham i pada periode t 

퐸(푅 ) = return ekpektasi pada periode t 

2. Return saham individual pada periode t, merupakan selisih antara 

harga saham i pada periode t dengan periode sebelumnya (t – 1), 

dibagi dengan harga saham pada t – 1. 

푅  =   
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Keterangan : 

Pit = harga saham i pada saat t 

Pit-1 = harga saham i pada saat t – 1 

Rit = return saham i pada saat t 

3. Return Ekspektasi (expected return)  

E(R) = Rf + β (Rm-Rf) 

E(R) = return ekspektasi 

Rf    = risk free / suku bunga bebas resiko (SBI Rate) 

Rm = return market (return IHSG) 

β = beta saham  

Dari rumus di atas maka dapat dibuat tabel seperti di bawah ini untuk 

memudahkan definisi operasional variabelnya. 

 
Tabel 3.2 

Ringkasan Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Alat Ukur Definisi 

1 Abnormal 
Return 

퐴푅 = 	 푅 −	퐸(푅 ) 
 

merupakan selisih return saham 
yang dihitung dari return 
individual dikurangi return 
ekspektasi. 

2 Return 
saham 
individual 

푅  =   
 

merupakan selisih antara harga 
saham I ada periode t dengan 
periode sebelumnya (t – 1), dibagi 
dengan harga saham pada t – 1 

3 Return 
Ekspektasi 

 
E(R)=Rf + β (Rm-Rf) 
 

merupakan keuntungan yang 
diharapkan dari suatu investasi. 

Sumber : penelitian terdahulu yang diolah/direview 
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3.8 Metode Analisis Data 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian dan 

memperhatikan data yang dikumpulkan, maka analisis data dalam penelitian ini 

dijelaskan sebagai berikut :  

1. Penetapan perusahaan sampel berdasarkan kriteria-kriteria yang telah 

ditentukan pada periode 2006-2008.  

2. Mengidentifikasi tanggal pengumuman merger dan akuisisi sebagai 

tanggal peristiwa atau event date sesuai dengan tujuan penelitian.  

3. Menentukan windows period yaitu 10 hari sebelum, pada saat dan 10 hari 

sesudah pengumuman merger dan akuisisi. 

4. Menghitung variabel penelitian, yaitu menghitung return realisasi dan 

return ekspektasi selama periode pengamatan, kemudian menghitung 

abnormal return. 

5. Melakukan analisis deskriptif  

6. Menganalisa dari hasil pengolahan data yang meliputi abnormal return 

yang diukur dengan return realisasi dan return ekspektasi. 

7. Melakukan pengujian hipotesis  

Langkah-langkah pengujian hipotesis adalah sebagai berikut :  

a. Uji normalitas data 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

digunakan berdistribusi normal atau tidak. Angka statistik yang 

semakin kecil nilainya, menunjukkan distribusi data semakin normal. 

Salah satu penyebab yang menjadikan data tidak berdistribusi normal 



49 
 

adalah karena terdapat beberapa item data yang bersifat outliers, yaitu 

kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat 

berbeda jauh dari obserasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk 

nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel 

kombinasi (Imam, 2005). Untuk menguji normalitas data digunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan taraf signifikansi 5%. 

Kriteria dalam pengujiannya adalah data dinyatakan berdistribusi 

normal apabila signifikansinya lebih besar dari 5% atau 0,05. Apabila 

data dinyatakan berdistribusi normal, maka akan digunakan alat uji t-

test. Sedangkan apabila data dinyatakan berdistribusi tidak normal, 

maka digunakan alat uji non parametrik Wilcoxon Signed-Rank Test. 

b. Menyusun hipotesis statistik  

H0 = Tidak terdapat perbedaan abnormal return pada perusahann 

sebelum dan sesudah melakukan merger dan akuisisi. 

H1 = Terdapat perbedaan abnormal return pada perusahaan sebelum 

dan sesudah melakukan merger dan akuisisi. 

c. Menentukan taraf signifikan  

Taraf signifikan yang digunakan adalah α ≤ 0,05  

d. Melakukan perhitungan Abnormal return dengan Market Adjusted 

Model 

1. Menghitung actual return saham akuisitor pada periode 

pengamatan dengan rumus : 

푅  =   
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keterangan : 

푅     = return saham i pada saat t 

푃      = harga saham i pada saat t 

푃  = harga saham i pada saat t – 1 

2. Menghitung return Ekspektasi (expected return) harian dengan 

rumus : 

Ks=Rf + β (Rm-Rf) 

Ks = return yang di syaratkan 

Rf = risk free / suku bunga bebas resiko (SBI Rate) 

Rm = return market (return IHSG) 

β = beta saham  

3. Menghitung abnormal return selama periode pengamatan 

dengan menggunakan rumus : 

퐴푅 = 	 푅 − 	퐸(푅 ) 

Keterangan : 

퐴푅     = abnormal return saham i pada periode t 

푅       = return saham i pada periode t 

E(Rit) = return ekpektasi pada periode t 

e. Melakukan uji hipotesis statistik dengan menggunakan uji 

hipotesis Wilcoxon Ranks Test. Tujuannya adalah untuk melihat 

reaksi abnormal return pada sebelum dan sesudah pengumuman 

merger dan akuisisi.  


