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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dimana menekankan pada 

pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka 

dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik yang bertujuan untuk menguji 

hipotesis (Bambang & Nur, 1999:12). Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini 

merupakan penelitian deduktif yaitu tipe penelitian hipotesis melalui validasi teori 

atau pengujian aplikasi teori pada keadaan tertentu (Bambang & Nur, 1999:23). 

Berdasarkan karakteristik masalah, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kausal 

komparatif yaitu tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab 

akibat dari dua variabel atau lebih (Bambang & Nur, 1999:27). 

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian replikasi. Penelitian replikasi yaitu 

penelitian yang meneruskan dari penelitian terdahulu atau melanjutkan dari 

penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan dengan judul yang hampir sama.  

 

3.1 Lokasi Penelitian. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh di 

pojok Bursa Efek Indonesia (BEI) Universitas Brawijaya Malang yang berlokasi di 

Jalan MT. Haryono No.158 Malang, Jawa Timur. 

 

 



28 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan terdaftar di LQ-45 selama 

periode tahun 2012. Dari populasi tersebut kemudian dipilih beberapa perusahaan 

untuk dijadikan sampel. “Sampel adalah bagian atau populasi yang diteliti” (Sekaran, 

2006:123).  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan 

metode purposive sampling. Menurut Sekaran (2006:136) purposive sampling adalah 

pengambilan sampel yang terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan 

informasi yang diinginkan entah karena mereka adalah satu-satunya yang 

memilikinya atau memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Kriteria 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terus menerus terdaftar 

di LQ-45 BEI periode Januari-December 2012.  Dari kriteria tersebut didapat 35 

perusahaan sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

daftar nama perusahan sampel 

 

1. AALI Astra Agro Lestari Tbk. 

2. ADRO Adaro Energy Tbk. 

3. ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk. 

4. ASII Astra International Tbk. 

5. BBCA Bank Central Asia Tbk. 

6. BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) 

7. BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
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8. BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk. 

9. BJBR Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat 

10. BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

11. BORN Borneo Lumbung Energi & Metal T 

12. BUMI  Bumi Resources Tbk 

13. CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk 

14. ELTY Bakrieland Development Tbk. 

15. ENRG Energi Mega Persada Tbk. 

16. EXCL XL Axiata Tbk. 

17. GGRM Gudang Garam Tbk. 

18. HRUM Harum Energy Tbk. 

19. ICBP Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk 

20. INCO EGShares India Consumer ETF 

21. INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 

22. INDY Indika Energy Tbk. 

23. INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk. 

24. ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk. 

25. JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk. 

26. KLBF Kalbe Farma Tbk. 

27. LPKR Lippo Karawaci Tbk. 

28. LSIP PP London Sumatra Indonesia Tbk 

29. PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) 
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30. PTBA Tambang Batubara Bukit Asam 

31. SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

32. TINS Timah (Persero) Tbk. 

33. TLKM Telekomunikasi Indonesia 

34. UNTR United Tractors Tbk. 

35. UNVR Unilever Indonesia Tbk. 

 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder 

adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber, misalnya dari jurnal, makalah, 

laporan keuangan, laporan auditan, media internet, IMSD (Indonesia Market 

Securities Database) dan lainnya. Menurut waktu pengumpulannya adalah Data 

Cross Section yaitu data yang menunjukkan titik waktu tertentu yang pada penelitian 

ini adalah periode 2012. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mempelajari catatan atas dokumen-dokumen (return saham harian, laporan keuangan, 

jurnal, dan teori-teori) yang sudah ada.  

 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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3.4.1 Variabel Dependent (Y) Return Saham  

Return saham yang digunakan adalah return realisasi (actual retrun) yang 

merupakan capital gain/capital loss yaitu selisih antara harga saham periode saat ini 

( ) dengan harga saham pada periode sebelumnya ( ). Secara matematis 

actual return dapat diformulasikan sebagai berikut (Jogiyano 2010:206) : 

 

Dimana : 

   = return indeks saham harian pada hari ke-t  

    =  

     =  

3.4.2 Variabel Independen (X) Anomali Hari Perdagangan 

Anomali disebut juga sebagai an exception of rule or model. Hal ini 

dikarenakan pada anomali pasar sulit dijelaskan apa penyebabnya (Alteza 2007:35). 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Anomali kalender yaitu efek hari 

perdagangan (the day of the week effect), efek minggu keempat (week four effect), dan 

efek rogalsky (rogalsky effect). Pemilihan ketiga anomali tersebut dikarenakan ketiga 

anomali tersebut diduga dipengaruhi oleh pola harian perdagangan saham. Selain itu 

anomali tersebut digunakan juga dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang 

merupakan rujukan dari penelitian replikasi ini. Berikut anomali yang digunakan 

dalam penelitian ini : 
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1. Efek Hari Perdagangan (The Day Of The Week Effect) 

 Hari perdagangan saham dilakukan mulai hari Senin sampai hari Jum’at. 

Menurut fenomena ini return saham setiap harinya berbeda. Return signifikan negatif 

biasanya terjadi pada hari Senin, sedangkan return positif terjadi pada hari – hari 

lainnya (Iramani dan Mahdi, 2006). Hal tersebut bertentangan dengan pasar efisien 

dimana menurut pasar efisien return setiap hari adalah sama.  

Untuk mencari nilai return saham hari perdagangan (the day of the week 

effect) dilakukan dengan cara :  Untuk mencari nilai return saham hari 

perdagangan dilakukan dengan cara: 

Langkah pertama : menghitung return saham harian dari sampel perusahaan 

   

    

 

 

 

 

Langkah kedua, return saham yang diperoleh kemudian dirata-ratakan sehingga 

diperoleh nilai return saham harian selama satu tahun. 

Langkah ketiga, return saham harian yang diperoleh kemudian dikelompokkan 

berdasarkan harinya untuk kemudian diuji dengan metode analisis 

Sumber :Iramani dan Mahdi, 2006 
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data pengujian hipotesis yang digunakan yaitu ANOVA atau Jika 

data tidak terdistribusi dengan normal digunakan pengujian Kurskal 

Wallis test. 

2. Efek Minggu Keempat (Week Four Effect) 

Pengaruh Minggu Keempat (Week Four Effect) merupakan suatu fenomena 

yang mengungkapkan bahwa Monday Effect terjadi pada minggu keempat untuk 

setiap bulannya. Sedangkan return hari Senin pada minggu pertama sampai minggu 

ketiga dianggap tidak signifikan negative atau sama dengan nol (Iramani dan Mahdi 

2006:64). Untuk melihat efek minggu keempat pada return saham dilakukan dengan 

cara : 

Langkah pertama, menghitung return saham hari senin setiap minggu selama tahun 

2012 

 

 

   

Langkah kedua, return saham hari Senin yang diperoleh kemudian dikelompokkan 

menjadi dua kelompok yaitu return saham pada minggu pertama 

sampai minggu ketiga dengan return saham pada minggu keempat 

sampai kelima. 

Langkah ketiga, return saham yang telah dikelompokkan tersebut diuji berdasarkan 

metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesisnya 

Sumber :Iramani dan Mahdi, 2006 
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melalui one sample  atau jika data tidak terdistribusi dengan 

normal dilakukan pengujian Wilcoxon test sisi kiri. 

3. Rogalsky Effect 

Rogalsky Effect bias diartikan sebagai suatu fenomena dimana return negatif 

yang biasa terjadi pada hari Senin (Monday Effect) menghilang pada bulan tertentu 

(Iramani dan Mahdi 2006:65). Untuk melihat return saham rogalsky effect dilakukan 

dengan cara: 

Langkah pertama, menghitung return saham setiap hari Senin selama tahun 2012. 

 

 

 

Langkah kedua, return saham yang diperoleh kemudian dikelompokkan menjadi dua 

yaitu return saham hari Senin pada bulan April dan return saham hari 

Senin selain bulan April. 

Langkah ketiga, return saham yang telah dikelompokkan kemudian diuji dengan 

menggunakan metode analisis. Data pengujian hipotesis yang digunakan 

yaitu independent sample  atau jika data tidak terdistribusi normal 

digunakan pengujian Wilcoxson test sisi kanan. 

 

 

 

Sumber :Iramani dan Mahdi, 2006 
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3.5 Metode pengolahan dan analisis data 

3.5.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif merupakan suatu metode dimana data-data yang 

dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan secara 

objektf sehingga memberikan informasi dan gambaran mengenai topic yang dibahas. 

3.5.2 Uji Normalitas 

Pengujian normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov 

Test, dengan membandingkan Asymptotic Significance dengan α = 0,05. Dasar 

penarikan kesimpulan adalah data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai 

Asymptotic Significance-nya > 0,05. Namun, jika nilai Asymptotic Significance-nya < 

0,05 maka data dinyatakan tidak terdistribusi normal sehingga pengujian selanjutnya 

dilakukan dengan metode statistika non-parametik. 

3.5.3 Pengujian Hipotesis 1 

Hipotesis pertama yaitu bahwa terjadi pengaruh the day of the week terhadap 

return saham, diuji dengan menggunakan uji Analysis of Variance. Analysis of 

Variance digunakan untuk mengetahui hubungan antara suatu variabel dependen 

(Santoso 2005:80). Jika data tidak terdistribusi dengan normal maka pengujian 

hipotesis satu menggunakan uji Kruskal Wallis test terhadap k-sampel yang 

independen. Tes ini bertujuan untuk menguji apakah nilai variable tertentu berbeda 

pada dua atau lebih kelompok (Santoso, 2005:80).  

Hipotesis statistik pengujiannya adalah sebagai berikut : 
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 =  

  

Keterangan : 

Jika,  

Jika Sign < 0,05 maka  ditolak 

3.5.4 Pengujian Hipotesis 2 

Untuk menguji hipotesis yang kedua, yakni bahwa terjadi week four effect 

pada Bursa Efek Indonesia, maka digunakan one sample  dengan satu sisi kiri. 

one sample  adalah pengujian yang pada prinsipnya ingin menguji apakah suatu 

nilai tertentu (yang diberikan sebagai nilai pembanding) berbeda secara nyata ataukah 

tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Nilai tertentu disini pada umumnya adalah nilai 

sebuah parameter untuk mengukur suatu populasi (Santoso, 2005:65). Apabila data 

tidak terdistribusi dengan normal pengujian hipotesis dua ini menggunakan uji 

Wilcoxson test untuk sisi kiri.  

Perumusan hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : 

Jika nilai Sig/2 > 0,05 maka  tidak dapat ditolak. 

Jika nilai sig/2 < 0,05 maka  ditolak, artinya rata-rata return Senin pada minggu 

terakhir (4 dan 5) adalah negatif signifikan. 
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3.5.5 Pengujian Hipotesis 3 

Untuk menguji hipotesis yang ketiga, yakni bahwa terjadi Rogalsky effect 

pada Bursa Efek Indonesia, maka dilakukan pengujian independent sample . 

Namun jika data tidak terdistribusi dengan normal, maka uji t harus diganti dengan 

uji statistic non parametik untuk 2 sampel, salah satunya yaitu Wilcoxon (Santoso 

2005:65-66). Dalam penlitian ini digunakan uji wicoxon test sisi kanan. Adapun 

perumusan hipotesis statistiknya sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : 

 = Rata-rata return Senin pada bulan April 

 = Rata-rata return Senin pada bulan selain April 

Jika nilai sig/2 > 0,05 maka  tidak dapat ditolak 

Jika nilai sig/2 < 0,05 maka  ditolak, artinya rata-rata return  Senin pada bulan 

April positif dan signifikan dibanding rata-rata return Senin di bulan lainnya. 


