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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Data 

 Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal 

minat yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2006). Populasi dalam penelitian 

ini adalah perusahaan yang terdaftar di Indeks Kompas 100 selama periode 2011. 

Indeks Kompas 100 merupakan indeks yang dirilis atas kerjasama harian Kompas 

dengan Bursa Efek Indonesia. Indeks Kompas 100 berisi 100 saham yang 

berkategori mempunyai likuiditas yang baik, kapitalisasi pasar yang tinggi, 

fundamental yang kuat, serta kinerja pasar yang baik (Hartono, 2007). Indeks ini 

meliputi 100 saham dengan kriteria penentuan sebagai berikut (Indonesia Stock 

Exchange, 2012): 

1. Telah tercatat di BEI minimal 3 bulan. 

2. Masuk dalam 150 saham dengan nilai transaksi dan frekwensi transaksi serta 

kapitalisasi pasar terbesar di Pasar Reguler, selama 12 bulan terakhir. 

3. Sebagai saringan terakhir, BEI juga mengevaluasi dan mempertimbangkan 

faktor-faktor fundamental dan pola perdagangan. 

4. BEI memiliki tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan pemilihan saham-

saham yang masuk dalam daftar indeks ini, dimana semua keputusan akan 

diambil dengan mempertimbangkan kepentingan investor maupun 

stakeholders lainnya. 
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 Untuk mendapatkan data historikal yang lebih lengkap, BEI menggunakan 

hari dasar penghitungan indeks pada tanggal 2 Januari 2002 dengan nilai indeks 

pada saat itu sebesar 100. Sedangkan pergantian saham dan evaluasi akan 

dilakukan setiap 6 bulan sekali yaitu bulan Februari dan Agustus (Indonesia Stock 

Exchange, 2012). 

 Selama tahun 2011, telah dilakukan dua kali pergantian daftar saham yang 

termasuk dalam Indeks Kompas 100 yaitu pada bula Februari dan Agustur 2011. 

dari pergantian tersebut, 12 saham periode awal merupakan saham yang baru 

terdaftar, sedangkan 15 saham periode berikutnya dikeluarkan dan digantikan 

dengan 15 saham yang baru terdaftar di Indeks Kompas 100.  

 Pemilihan populasi dikarenakan perusahaan yang terdaftar di Indeks 

Kompas 100 merupakan perusahaan yang mempunyai liquiditas yang baik, 

kapitalisasi pasar yang tinggi, fundamental yang kuat, serta kinerja pasar yang 

baik (Hartono, 2007). Indeks Kompas 100 juga diperkirakan mewakili sekitar 70-

80% dari total nilai kapitalisasi pasar seluruh saham yang tercatat di BEI, maka 

dengan demikian investor bisa melihat kecenderungan arah pergerakan indeks 

dengan mengamati pergerakan indeks Kompas 100 (Hargyantoro, 2010). 

Sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah 

anggota yang dipilih dari populasi (Sekaran, 2006). Pemilihan sampel penelitian 

berdasarkan pada purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel 

yang representative sesuai dengan kriteria  yang telah ditentukan. Purposive 

sampling merupakan salah satu teknik pengambilan sampel non probabilitas, 

dimana teknik penentuan sampelnya berdasarkan pertimbangan atau kriteria 
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tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2008). Sekaran 

(2006) menyatakan bahwa pengambilan sampel dengan menggunakan metode 

purposive sampling terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan 

informasi yang diinginkan karena mereka adalah satu-satunya yang memilikinya 

atau telah memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Kriteria 

perusahaan yang menjadi sampel adalah: 

1. Sahamnya terdaftar di Indeks Kompas 100 selama periode pengamatan secara 

berturut-turut, yaitu periode Februari dan Agustus 2011. 

2. Tidak melakukan corporate action seperti IPO, delisting/relisting, 

pengumuman dividen, right issue, stock split, dan kegiatan lainnya yang dapat 

mempengaruhi harga saham untuk menghidari hasil analisis yang bias. 

3. Memiliki website perusahaan secara resmi. 

4. Mempublikasikan informasi keuangan (bukan hanya memginformasikan 

produk perusahan) pada website perusahaan tersebut serta memiliki relevansi 

informasi sesuai dengan Internet Disclosure Index (IDI) yang dibutuhkan 

dalam penelitian. 

5. Tanggal publikasi informasi keuangan pada website perusahaan dapat 

diketahui dengan jelas. 

 

 

 

 

 



32 

 

 

Tabel 3.1 

Proses Penentuan Sampel 

Keterangan Jumlah 

Perusahaan publik yang sahamnya pernah terdaftar di Indeks 

Kompas 100 selama periode 2011 
115 

Perusahaan publik yang tidak terdaftar di Indeks Kompas 100 

secara berturut-turut selama periode 2011 
(42) 

Perusahaan yang melakukan corporate action (1) 

Perusahaan yang tidak memiliki website resmi (4) 

Perusahaan yang tidak mempublikasikan informasi keuangan di 

website perusahaan atau mempublikasikan tetapi memiliki 

informasi yang kurang relevan sesuai Internet Disclosure Index 

(9) 

Perusahaan yang tanggal publikasi informasi keuangannya tidak 

diketahui dengan jelas 
(1) 

Perusahaan yang menjadi sampel penelitian 58 

 

 Berdasarkan tabel 3.1, diperoleh sampel sebanyak 58 perusahaan yang 

sesuai dengan kriteria penentuan sampel yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian event study dengan pendekatan studi 

kasus pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Kompas 100 selama periode 2011. 

Menurut Hartono (2007) event study merupakan studi yang mempelajari reaksi 

pasar terhadap suatu peristiwa (event) yang informasinya dipublikasikan sebagai 
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suatu pengumuman. Jika suatu pengumuman mengandung informasi maka 

diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengamatan. Peristiwa (event) yang 

diteliti dalam penelitian ini adalah event publikasi informasi keuangan di website 

perusahaan sedangkan reaksi pasar yang diteliti berupa perhitungan return dan 

abnormal return dari masing-masing sampel.  

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. 

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan 

bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik 

perhitungan matematika atau statistika (Dharma, 2008).  Sumber data yang 

digunakan adalah data sekunder. Menurut Sekaran (2006), data sekunder mengacu 

pada informasi yang dikumpulkan oleh seseorang dan bukan peneliti yang 

melakukan studi mutakhir. Data tersebut bisa berupa internal atau eksternal 

organisasi dan diakses melalui internet, penelusuran dokumen, dan publikasi 

informasi.  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

bersumber dari: 

a. Informasi keuangan pada website perusahaan yang terdaftar di Indeks 

Kompas 100 selama periode 2011 yang diperoleh dari pojok Bursa Efek 

Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dan website  

Indonesian Stock Exchange (IDX) serta website perusahaan sampel. 
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b. Harga  penutupan saham (closing price) perusahaan yang terdaftar di Indeks 

Kompas 100 disekitar periode jendela (windows period)  yang diperoleh dari 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh sumber 

data sekunder yang dibutuhkan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi 

mengumpulkan datanya dengan cara melihat, menggunakan, dan mempelajari 

data-data sekunder yaitu data informasi keuangan perusahaan di website 

perusahaan dan harga saham yang diperoleh dari pojok Bursa Efek Indonesia 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dan website Indonesian Stock 

Exchange (IDX). 

 

3.5 Periode Estimasi dan Periode Jendela 

 Periode estimasi merupakan rentang waktu yang dipakai untuk 

meramalkan tingkat hasil yang diharapkan dari saham-saham perusahaan sampel. 

Tujuan penetapan periode estimasi adalah untuk memperkirakan besarnya harga 

saham  yang nantinya akan digunakan untuk data harian adalah berkisar dari 100 

hari sampai 205 hari atau selama setahun untuk hari-hari perdagangan dikurangi 

periode jendela, sedangkan untuk data bulanan periode estimasinya berkisar 24 

bulan sampai 60 bulan. Sedangkan, periode jendela (window period) merupakan 

rentang waktu yang dipakai untuk menganalisis dampak dari suatu peristiwa 
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terhadap harga saham  yang mungkin terjadi sebelum dan sesudah peristiwa 

(Kuntorowati, 2000) 

 Periode yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada periode yang 

digunakan dalam penelitan Ghufron (2006). Ghufron (2006) menggunakan 111 

hari bursa yaitu 100 hari periode estimasi (estimation period) dan periode jendela 

11 hari, meliputi 5 hari sebelum publikasi laporan keuangan, 1 hari pada saat 

publikasi laporan keuangan dan 5 hari setelah publikasi laporan keuangan. Hal ini 

dimaksudkan untuk menghindari confounding effect yang disebabkan oleh adanya 

corporate action perusahaan yang akan mengakibatkan harga saham perusahaan 

yang bersangkutan dapat berubah. Penggunaan waktu 5 hari dipandang cukup 

layak untuk meneliti harga saham  karena periode waktu penelitian yang terlalu 

pendek (3 hari) atau terlalu panjang (10 hari) akan memungkinkan pengaruh bias. 

Periode 5 hari sebelum terjadinya peristiwa adalah untuk mengetahui apakah 

terjadi kebocoran informasi dalam perusahaan sedangkan periode 5 hari setelah 

periode peristiwa untuk mengetahui kecepatan reaksi pasar. 

 

3.6 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian 

 Variabel adalah segala sesuatu yang dapat diambil untuk membedakan 

atau membawa variasi pada nilai (Sekaran, 2006). Penelitian ini bermaksud untuk 

menguji pengaruh Internet Financial Reporting (IFR) terhadap reaksi pasar. 

Reaksi investor ditunjukkan dengan adanya pergerakan return harga saham dan 

perbedaan harga saham sebelum dan sesudah publikasi informasi keuangan di 

website perusahaan. 
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3.6.1 Internet Financial Reporting  

 Dalam penelitian ini, Internet Financial Reporting (IFR) merupakan 

variabel bebas untuk menguji hipotesis 1. Variabel bebas (independent) 

merupakan variabel tidak terikat yang dapat mempengaruhi variabel terikat 

(dependent). Internet Financial Reporting (IFR) diproksikan ke dalam tingkat 

pengungkapan informasi yang disajikan dalam IFR tersebut. Dasar penentuan 

tingkat pengungkapan informasi yang disajikan dilakukan dengan menggunakan 

Internet Disclosure Index (IDI) yang dikembangkan oleh Spanos (2006). 

 

3.6.2 Return dan Abnormal Return Saham 

Dalam penelitian ini variabel abnormal return saham merupakan variabel 

terikat untuk menguji hipotesis 1. Variabel terikat (dependent) merupakan 

variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Ada tiga model yang digunakan 

untuk mengestimasi abnormal return yaitu, model yang disesuaikan dengan rata-

rata (mean adjusted model), model pasar (market model), dan model yang 

disesuaikan dengan pasar (market adjusted model) (Widyaputra, 2006). 

Return adalah tingkat keuntungan yang diperoleh investor atas suatu 

investasi yang dilakukannya. Return saham dalam penelitian ini adalah return 

saham yang tidak normal (abnormal return). Abnormal return merupakan selisih 

antara tingkat keuntungan yang sebenarnya (actual return) dengan tingkat 

keuntungan yang diharapkan (expected return). Abnormal return saham yang 

digunakan dalam hipotesis 1 dan hipotesis 3 dapat dihitung dengan rumus 

(Widyaputra, 2006) (lihat Lampiran 4). 
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Kerangan: 

ARi.t  =  abnormal return saham i pada hari ke t 

Ri.t  =  actual return saham i pada hari ke t 

E(Ri.t)  =  expected return saham i pada hari ke t 

 Actual return saham (Ri.t) dapat diperoleh dengan mencari selisih antara 

harga saham penutupan harian dikurangi harga saham hari sebelumnya kemudian 

dibagi dengan harga saham hari sebelumnya (Widyaputra, 2006). 

 

Keterangan: 

Ri.t  =  actual return saham i pada hari ke t 

Pi.t  =  harga saham i pada hari ke t 

Pi.t–1 =  harga saham i pada hari ke t-1 

Selanjutnya expected return dihitung dengan menggunakan Market 

Adjusted Model. Dalam model ini expected return merupakan return saham yang 

diukur dengan menggunakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), return ini 

diperoleh dengan cara mencari selisih antara IHSG pada hari tertentu dikurangi 

IHSG hari sebelumnya kemudian dibagi IHSG hari sebelumnya (Widyaputra, 

2006). 

 

Keterangan: 

E(Ri.t) =  expected return saham i pada hari ke t 
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Rm.t =  actual return pasar pada hari ke t 

IHSGt  =  Indeks Harga Saham Gabungan pada hari ke t 

IHSGt–1 =  Indeks Harga Saham Gabungan pada hari ke t-1 

Abnormal return saham juga digunakan untuk menguji hipotesis 2 dalam 

penelitian ini dengan menentukan nilai kumulatif abnormal return saham selama 

periode jendela. Dalam pengujian hipotesis 2, abnormal return dibagi menjadi 

nilai kumulatif abnormal return sebelum dan nilai kumulatif abnormal return 

sesudah periode jendela, data kemudian dibandingkan dengan nilai kumulatif 

abnormal return pada periode jendela. 

  

3.7 Metode Analisis Data 

 Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis 

kuantitatif dilakukan dengan menggunakan teknik perhitungan statistika. Analisis 

data yang diperoleh dalam penelitian ini akan menggunakan bantuan teknologi 

komputer yaitu microsoft excel dan menggunakan program aplikasi SPSS 

(Statistical and Service Solution). Analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah statistik deskriptif dan statistik inferensial. Menurut Ghozali (2009), 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui karakteristik sampel 

yang digunakan untuk mengetahui karakteristik sampel yang digunakan dan 

menggambarkan variabel-variabel dalam penelitian. Statistik deskriptif dalam 

penelitian ini digunakan untuk menggambarkan  rata-rata derajat kelengkapan 

informasi yang disajikan dalam IFR dan rata-rata harga saham (closing price) 

pada periode jendela.  
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Menurut Sugiyono (2008), statistik inferensial adalah teknik statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk 

populasi. Statistik inferensial meliputi statistik parametrik dan non parametrik 

yang digunakan dalam pengujian hipotesis. 

 

3.7.1 Statistik Deskriptif 

 Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui karakteristik 

sampel yang digunakan untuk mengetahui karakteristik sampel yang digunakan 

dan menggambarkan variabel-variabel dalam penelitian. Analisis statistik 

deskriptif meliputi jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata- rata 

dan standar deviasi. Hasil analisis deskriptif berguna untuk mendukung 

interpretasi terhadap analisis dengan teknik lainnya (Ghozali, 2009). 

 

3.7.2 Statistik Inferensial 

 Menurut Sugiyono (2008), statistik inferensial adalah teknik statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk 

populasi. Statistik inferensial meliputi statistik parametrik dan non parametrik 

yang digunakan dalam pengujian hipotesis. Sebelum dilakukan pengujian 

hipotesis maka uji kenormalan distribusi data harus dilakukan terlebih dahulu. 

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji regresi linear sederhana, uji beda 

dua rerata (sampel berpasangan), dan uji beda sampel tunggal. Dari hasil uji 

normalitas data jika data berditribusi normal, maka teknik uji beda dua rerata yang 
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digunakan adalah Paired-samples t-test. Jika data tidak berdistribusi normal, maka 

teknik uji beda dua rerata yang digunakan adalah wilcoxon  signed rank test. 

 

3.7.2.1 Uji Normalitas Data 

 Uji normalitas data ini dilakukan untuk melihat apakah data yang 

dipergunakan dalam penelitian berdistribusi secara normal. Alat yang digunakan 

untuk uji normalitas data adalah Kolmogorov-Smirnov Test dengan tingkat 

signifikansi 5% dengan bantuan program aplikasi SPSS (Statistical Product and 

Service Solution). Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah data 

penelitian mempunyai distribusi normal atau tidak. Setelah data ditentukan, dapat 

diputuskan metode statistik yang digunakan, apakah menggunakan statistik 

parametrik atau statistik non parametrik. Kriteria data berdistribusi normal atau 

tidak dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test adalah sebagai berikut: 

a. Sig > 0,05 : Data berdistribusi normal 

b. Sig < 0,05 : Data tidak berdistribusi normal 

 

3.7.2.2 Regresi Linear Sederhana 

 Alat pengujian yang digunakan untuk menguji hipotesis 1 dalam penelitian 

ini adalah analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana 

berkenaan dengan studi ketergantungan dari satu variabel yang disebut variabel 

terikat pada satu variabel bebas yaitu variabel yang menerangkan, dengan tujuan 

untuk memperkirakan dan/atau meramalkan nilai rata-rata dari variabel terikat 

apabila variabel yang menerangkan sudah diketahui. Variabel yang merangkan 
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disebut variabel bebas (independent variable) atau explanatory variable 

sedangkan variabel yang tidak diterangkan disebut sebagai variabel terikat 

(dependent variable). 

 Model regresi linear sederhana yang digunakan pada penelitian ini 

memiliki formula sebagai berikut: 

Y =  a + b1.X + e 

Keterangan: 

Y  =  variabel terikat yaitu nilai kumulatif abnormal return 

X  =  variabel bebas yaitu skor Internet Disclosure Index (IDI) 

a  =  konstanta 

b1 =  koefisien regresi 

e  =  error  

Pengujian terhadap hipotesis dilakukan dengan menggunakan derajat 

signifikansi sebesar 5%  (α=5%). Kaidah pengambilan keputusan dalam pengujian 

hipotesis adalah: 

1. Apabila nilai probabilitas (p) < α maka hipotesis yang diajukan didukung 

2. Apabila nilai probabilitas (p) > α maka hipotesis yang diajukan tidak  

didukung. 

 

3.7.2.3 Uji Sampel Tunggal 

 Untuk menguji hipotesis 3 digunakan metode analisis mean-different test 

dengan uji one sample t-test karena masing-masing periode merupakan sampel 
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tunggal. Teknik ini menguji apakah terdapat reaksi pasar yang diproksikan ke 

dalam abnormal return pada masing-masing waktu di sekitar periode jendela. 

 Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian ini adalah: 

1) Menentukan hipotesis 

H0: abnormal return saham = 0 pada sekitar periode jendela 

H1: abnormal return saham ≠ 0 pada sekitar periode jendela 

2) Menentukan tingkat signifikansi sebesar 5% (α = 0,05). 

3) Melakukan uji One Sample T-test. 

4) Menarik kesimpulan atas analisis data yang telah dilakukan berdasarkan 

probabilitas: 

1) Jika probabilitas < α maka hipotesis diterima 

Hasil ini menunjukkan terjadi reaksi pasar yang ditunjukkan dengan 

perubahan abnormal return pada periode pengamatan atas penggunaan 

Internet Financial Reporting.  

2) Jika probabilitas > α hipotesis ditolak 

Hasil ini menunjukkan tidak terjadi reaksi pasar yang ditunjukkan dengan 

perubahan abnormal return pada periode pengamatan atas penggunaan 

Internet Financial Reporting.  

 

3.7.2.4 Uji Beda Dua Rerata  

 Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis 2 dilakukan dengan uji beda dua 

rerata (sampel berpasangan). Dari hasil uji normalitas data, jika: 
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a) Data berdistribusi normal, maka teknik uji beda dua rerata menggunakan 

paired-samples t-test. Paired-samples t-test merupakan statistik parametrik 

yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata dua sampel bila 

datanya berbentuk interval atau rasio (Sugiyono dan Wibowo, 2002). Langkah-

langkah yang dilakukan dalam pengujian ini adalah (Santoso, 2002): 

1) Menentukan hipotesis 

H0: nilai kumulatif abnormal return setelah publikasi = nilai kumulatif 

abnormal return sebelum publikasi informasi keuangan 

H1: nilai kumulatif abnormal return setelah publikasi ≠ nilai kumulatif 

abnormal return sebelum publikasi informasi keuangan 

2) Menentukan tingkat signifikansi sebesar 5% (α = 0,05). 

3) Melakukan uji Paired-samples t-test. 

4) Menarik kesimpulan atas analisis data yang telah dilakukan berdasarkan 

probabilitas: 

 1) Jika probabilitas <  α maka hipotesis diterima 

 Hasil ini menunjukkan terdapat perbedaan nilai kumulatif abnormal return 

antara sebelum dan setelah publikasi informasi keuangan. 

 2) Jika probabilitas > α hipotesis ditolak 

 Hasil ini menunjukkan tidak ada perbedaan nilai kumulatif abnormal 

return antara sebelum dan setelah publikasi informasi keuangan. 

b) Data tidak berdistribusi normal, maka teknik uji beda dua rerata menggunakan 

wilcoxon signed rank test. Wilcoxon signed rank test merupakan statistik non 

parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel 
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berkorelasi bila datanya berbentuk ordinal (Sugiyono dan Wibowo, 2002). 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian ini adalah (Santoso, 2003): 

1) Menentukan hipotesis 

H0: nilai kumulatif abnormal return setelah publikasi = nilai kumulatif 

abnormal return sebelum publikasi informasi keuangan 

H1: nilai kumulatif abnormal return setelah publikasi ≠ nilai kumulatif 

abnormal return sebelum publikasi informasi keuangan 

2) Menentukan tingkat signifikansi sebesar 5% (α = 0,05). 

3) Melakukan uji Wilcoxon signed rank test 

4) Menarik kesimpulan atas analisis data yang telah dilakukan berdasarkan 

probabilitas: 

 1) Jika probabilitas <  α maka hipotesis diterima 

 Hasil ini menunjukkan terdapat perbedaan nilai kumulatif abnormal return 

antara sebelum dan setelah publikasi informasi keuangan. 

 2) Jika probabilitas > α hipotesis ditolak 

Hasil ini menunjukkan tidak ada perbedaan nilai kumulatif abnormal 

return antara sebelum dan setelah publikasi informasi keuangan. 

 

 


