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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dan mengalami perubahan peringkat obligasi pada periode 2005-2018. 

Metode untuk menentukan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purposive 

sampling sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang mengalami Perubahan Peringkat Obligasi: 

a. Obligasi perusahaan telah diperingkat dan dipublikasikan oleh PT Pefindo. 

b. Perusahaan yang mengalami perubahan peringkat obligasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada periode 2005-2018. 

c. Perusahaan yang menerbitkan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

d. Saham perusahaan tersebut aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) selama tahun pengamatan. 

2. Perusahaan-perusahaan disepanjang rantai pasokan: 

a. Perusahaan Pemasok dan Perusahaan Distributor: 

1. Perusahaan yang menerbitkan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

2. Saham perusahaan tersebut aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) selama tahun pengamatan. 
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b. Perusahaan Pesaing: 

1. Perusahaan yang menerbitkan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

2. Saham perusahaan tersebut aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) selama tahun pengamatan. 

3. Pada perusahaan pesaing diambil 3 perusahaan dalam sub sektor dengan 

kriteria: 

a. Memiliki nilai PBV terkecil di sub sektor tersebut 

b. Memiliki nilai PBV terbesar di sub sektor tersebut 

c. Memiliki nilai PBV yang mendekati nilai PBV perusahaan yang 

mengalami perubahan peringkat obligasi. 

Alasan kriteria perusahaan pesaing dalam penelitian ini menggunakan nilai PBV 

adalah bahwa nilai PBV merupakan salah satu indikator dalam menilai perusahaan 

maka semakin tinggi PBV, menunjukkan semakin besar kepercayaan pasar terhadap 

prospek perusahaan. Perusahaan dalam industri yang sama cenderung akan 

menghadapi keadaan yang sama, sehingga apabila suatu perusahaan memiliki nilai 

PBV yang tinggi akan memberikan sinyal-sinyal positif kepada perusahaan lain 

dalam industri yang sama dan begitu pula sebaliknya. Selain itu, perusahaan dalam 

sub sektor industri yang sama, juga berpotensi untuk menerima efek dari suatu 

pengumuman peristiwa yang terjadi pada perusahaan lain dalam industri yang sama. 

Efek dari intra industri adalah transfer informasi dari perusahaan yang 

mengumumkan suatu peristiwa kepada pihak lain yang tidak mengumumkan suatu 
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peristiwa yang berada pada industri yang sama. Oleh karena itu, apabila suatu 

perusahaan dinaikan peringkat obligasinya maka PBV perusahaan tersebut akan 

meningkatkan dan akan memberikan efek yang sama kepada perusahaan lain dalam 

industri yang sama. 

3.2 Data dan Sumber Data 

 Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber 

berikut ini: 

Data  Sumber 

Database  Peringkat Obligasi periode 

2005-2018 

Pefindo 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

periode 2005-2018 

Yahoo Finance 

Harga saham harian perusahaan  Yahoo Finance 

 

3.3 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya 

No Variabel Definisi 

Operasional 

Pengukuran Dibuktikan 

dengan 

1. Efek Contagion Kondisi dimana 

perusahaan 

pesaing, pemasok 

dan distributor 

mengalami efek 

yang sama 

dengan 

perusahaan yang 

Cumulative 

abnormal 

return dengan 

metode market 

adjusted 

Cumulative 

abnormal return 

perusahaan 

pesaing, 

pemasok dan 

distributor 

bergerak kearah 

yang sama 
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mengalami 

perubahan 

peringkat 

obligasi. 

dengan 

perusahaan yang 

mengalami 

perubahan 

peringkat 

obligasi. 

2. Efek Competitif Kondisi dimana 

perusahaan 

pesaing, pemasok 

dan distributor 

mengalami efek 

yang berlawanan 

dengan 

perusahaan yang 

mengalami 

perubahan 

peringkat 

obligasi. 

Cumulative 

abnormal 

return dengan 

metode market 

adjusted model  

Cumulative 

abnormal return 

perusahaan 

pesaing, 

pemasok dan 

distributor 

bergerak kearah 

yang 

berlawanan  

dengan 

perusahaan yang 

mengalami 

perubahan 

peringkat 

obligasi. 

 

 

3.4 Prosedur Analisis 

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan metode event study (studi 

peristiwa), event study merupakan suatu studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap 

suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Studi 

peristiwa ini digunakan untuk menguji konteks informasi dari suatu pengumuman dan 

menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Pengujian konteks informasi / 

kandungan informasi bertujuan untuk melihat reaksi dari suatu pengumuman. Jika 
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suatu pengumuman mengandung informasi, maka diharapkan pasar akan bereaksi 

pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar mencerminkan 

perubahan harga dari sekuritas yang bersangkutan. Reaksi pasar ini  dapat diukur 

dengan return atau dengan abnormal return. Dalam penelitian ini dampak penularan 

perubahan peringkat obligasi diukur dengan abnormal return pada perusahaan. 

Berikut adalah tahapan untuk menguji adanya dampak penularan perubahan peringkat 

obligasi dengan event study : 

1. Mengumpulkan data mengenai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia yang mengalami perubahan peringkat obligasi pada periode 2005-

2018. 

2. Melakukan purposive sampling dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Berdasarkan purposive sampling diperoleh hasil akhir sebagai 

berikut: 

 Total Downgrade Upgrade 

Perusahaan yang mengalami 

perubahan peringkat obligasi 2015-

2018 

28 10 18 

Perusahaan Pemasok 7 5 2 

Perusahaan Distributor 4 2 2 

Perusahaan Pesaing 84 30 54 

 

3. Penentuan Periode Jendela (event window) 



48 
 

Periode jendela (event window) ditetapkan selama 15 hari yaitu 7 hari sebelum 

dan 7 hari sesudah perubahan peringkat obligasi serta pada saat perubahan 

terjadi. 

4. Perhitungan Cumulative Abnormal Return dengan Market Adjusted Model.  

Untuk mendapatkan nilai Cumulative Abnormal Return, diperlukan beberapa 

langkah, yaitu: 

a. Menghitung Actual Return saham selama event window 

Untuk menghitung Actual Return digunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

Dimana: 

Rit  = return saham i pada hari t 

Pn = harga saham i pada hari t 

Pit-1   = harga saham i pada hari t-1 

b. Menghitung Expected Return saham harian selama event window 

Pada penelitian ini menggunakan model market adjusted, 

menurut Jogiyanto (2003) menyatakan bahwa expected return  untuk 

Rit = 
Pit – Pit-1 

    Pit-1 
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semua sekuritas diasumsikan sama dengan expected return pasar pada 

periode tersebut, yaitu : 

E (Ri) = E(Rm) 

Dimana: 

E (Ri) = Expected Return saham i 

E(Rm)= Expected Return pasar 

Karena nilai Expected Return saham sama dengan return pasar, 

maka rumus Expected Return adalah dengan menggunakan rumus 

return pasar sebagai berikut: 

 

 

 

Dimana: 

Rmt  = Return pasar 

IHSGt = Index harga saham Gabungan pada hari t 

IHSGt-1 = Index harga saham Gabungan pada hari t-1 

c. Menghitung Abnormal Return saham selama event window.  

Rmt  = 
IHSGt – IHSGt-1 

    IHSGt-1 
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Dengan rumus : 

ARit = Rit  - E(Rit) 

Dimana: 

ARit  = Abnormal Return saham i pada hari t 

Rit      = Actual  Return saham i pada hari t 

E(Rit)      = Expected Return saham i pada hari t 

Karena penelitian ini mengunakan Market Adjusted Model yang 

mempumyai asumsi bahwa expected return semua saham atau emiten 

sama (mendekati ekuivalen) dengan expected return pasar, maka akan 

diperoleh rumus sebagai berikut : 

ARit = Rit  - Rm 

Dimana: 

ARit = abnormal return saham i pada hari t 

Rit       = actual  return saham i pada hari t 

Rm       = return pasar pada hari t (IHSG hari t) 

d. Menghitung rata-rata Abnormal Return saham pada hari t dengan 

rumus sebagai berikut:  
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∑      
   

 
 

AARnt  Adalah rata-rata abnormal return saham pada hari t 

N adalah jumlah perusahaan yang diteliti. 

e. Menghitung Cummulative Abnormal Return harian tiap-tiap saham 

selama periode pengamatan dengan rumus sebagai berikut : 

     ∑     
 

   
 

CAR Adalah akumulasi abnormal return harian tiap-tiap saham  

f. Menghitung Average Cumulative Abnormal Return pada hari ke t 

      
∑         

 
 

g. Menghitung nilai t-hitung pada seluruh perusahaan pada periode event 

window. 

         
     

  √ 
 

ACARt = rata-rata kumulatif abnormal return pada hari t 

   = standar deviasi dari rata-rata kumulatif abnormal 

return pada hari t 

N   = jumlah sampel perusahaan yang diteliti 
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h. Langkah selanjutnya melakukan pengujian signifikansi nilai 

cumulative abnormal return dengan membandingan nilai t-hitung dan 

t-tabel dengan tingkat signifikansi sebesar 1%, 5% dan 10%. 

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan satu sisi (one-tailed). 

Apabila t-hitung > t-tabel maka Ho ditolak. Sebaliknya jika t-hitung < 

t-tabel maka Ha tidak ditolak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


