
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang sudah go

publik cli Bursa Efek Jakarta. Sedangkan sampel penelitian ini adalah

penisahaan-pemsahaan go publik di Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang menjadi

objek analisis yang hasil analisisnya dipublikasikan pada berita mingguan

ekonomi dan bisnis Kontan selama 1 tahun ( Edisi: Mei2002 - April 2003 ).

Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling, pemilihan

clLsesiuiikan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria yang digunakan dalam

pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

1) Bentuk dari analisis berupa prediksi harga-harga saham dan atau

evaluasi kinerja pemsahaan serta rekomendasi tentang saham

pemsahaan.

2) Aiuilisis anaUs keiuuigan dapat memberikan reaksi positif terhadap

investor.

3.2 Data Penelitian

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

1) Data tanggal publikasi analisis analis keuangan

2) Data liarga saham harian yang masuk dalam sampel selama periode

pengamatan

3) Data indeks harga saham gabungan selama periode pengamatan
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4) Data volmne transaksi saham ( jumlah sahamyang beredar dan yang

diperdagangkan ) selamaperiodepengamatan.

3.3 Periode Pengamatan dan Periode Estimasi

Periode pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 5 hari

sebelum dan sesudah tanggal publikasi (t _5 sampai dengan t +5). Sedangkan

periode estimasi yang digunakan adalah t _^ sampai dengan t _6 atau satu

bulan (30 hari) sebelumperiode pengamatan.

3.4 Definisi Operasional

3.4.1 Abnormal Return

Return tidak normal atau Abnormal Return mempakan kelebihan dari

return yang sesunggulmya terjadi terhadap return normal. Return nonnal ini

disebut sebagai retum ekspektasi ( retum yng diharapkan oleh investor ).

Dengan demikian retum tidak normal adalah selisih retum yang

sesungguhnya terjadi dengan retum ekpsektasi. Abnormal return dirumuskan

sebagai berikut:

RTNi,t = Ri,t-E(Ri,t)

RTNi,t = return tidak nonnal (abnomial return) sekuritas ke-i pada

periode peristiwa ke-t (t-5 sampai t+5)

Ri,t = return sesungguhnya yang terjadi untuk sekuritas ke-i pada

periode peristiwake-t (t-5 sampai t+5)
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E(Ri,t) - return ekspektasi sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t

(t-5 sampai t+5)

Return sesungguhnya menipakanreturn yangterjadi pada waktu ke-t yang

mempakan selisili harga sekarang relatif dengan harga sebelmimya atau

dirumuskan sebagai berikut:

Ri,t =(Pi,t-Pit-l)/Pi,t-l

Dimana:

Pi,t = Harga sekarang

Pi,t-1 = Flarga sebelmimya

Sedangkan expected return nierapakan return yang akan diestimasi.

Dalam mengestimasi return ekspektasi ini akan digunakan model pasar

(market model). Periiitungan retum skspektasi ini dilakukan melalui dua

tahap. yaitu: 1) menibentuk model ekspektasi dengan menggunakan data

realisasi selama periode estimasi (t ^ sampai dengan t _$) 2) menggunakan

model ekspektasi ini untuk mengestimasi return ekspektasi di periode jendela

(t -5 sampai dengan t ^). Model ekspektasi dapat dibentuk menggunakan

teknik regresi OLS (Ordinary Least Square) dengan persamaan sebagai

berikut:

Ry=ral+pLRm, + £y

Rg = Retumrealisasi sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-j

oq = Intercept untuk sekuritas ke-i

Pi = Koefisienslopeyang mempakan Beta dari sekuritas ke-i
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R,„j - Return indeks pasar pada periode estimasi ke-j yang dapat

dihitung dengan rumus Rmj = ( IHSGj - IHSGj.1)/IHSGj.i,

dengan ISHG adakihhideksHarga SaliamGabmigan

£y = Kesalalian residu sekuritas ke-ipada periode estimasi ke-j

3.4.2 Volume Perdagangan Saham

Selain abnomial return, pembalian volmne perdagangan saham di

pasar modal dapat mencemiinkan keputusan investasi investor. Volume

perdagangan saliam diukur dengan melihat indikator aktivitas volume

perdagangan ( Trading Volmne Activity ). Setiap saham sample diliitmig

rasio volmne perdagangan saham relatifiiya kemudian diliitmig rata - rata

volmne perdagangan saliam relatifiiya. Trading Volume Activity (TVA)

diliitmig dengan rumus:

Y Saliam pemsahaan i yang diperdagangkan padawaktut
TVAit= —

Y Sahampemsahaan 1yangberedar pada waktu t

Setelah TVA masing-masing diketahui kemudian mencari rata-

rata volume perdagangan relatif imtuk sampel-sampel secara keseluruhan

sebelmn dan sesudah publikasi.
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3.5 Metode Analisis Data

Dalam metode anaUsis data terdapat dua tahapan yaitu :

3.5.1 Pengujian Abnormal Return

Pengujian statistik terhadap abnomial return mempunyai tujuan untuk

melihat signifikaiisi abnomial return pada periode peristiwa. Dalam penelitian

ini imtuk mengetahui tingkat signifikaiisi dari pengamli publikasi analisis

analis keuangan terhadap abnomial retum dilakukan dengan uji-t.

Kesimpulan uji-t ini dilakukan dengan membandingkan antara t-hitimg

dengan t-tabel atau membandingkan nilai probabilitas dengan a sebesar 5%.

Dalam penelitian ini pengujian statistik berdasarkan berdasarkan deviasi

standar retum-retuni selama periode estimasi dengan nilai standar yang

digunakan adalah nilai rata-rata retunmya. Adapmi langkah-langkaluiya

sebagai berikut:

3.5.1.1 Mencari Abnomial Return

Untuk mencari abnomial return menggunakan ramus :

RTNi,t = Ri,t-E(Ri,t)

RTNi,t = retum tidak normal (abnomial retum) sekuritas ke-i pada

periode peristiwa ke-t (t-5 sampai t+5)

Rit = return sesungguhnya yang terjadi untuk sekuritas ke-i pada

periode peristiwa ke-t (t-5 sampai t+5)

E(Ri,t) = return ekspektasi sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t

(t-5 sampai t+5)
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Untuk mencari expected return diperoleh dengan menggimakaii metode

model pasar (market model) dan menggunakan teknik regresi OLS

(OrdinaryLeast Square)dengan persamaan:

Ry =Oi + ftRnj+ ey

Ry = Return realisasi sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-j

a, = Intercept untuk sekuritas ke-i

ft = Koefisien slopeyang mempakan Beta dari sekuritas ke-i

R,„j = Return indeks pasar pada periode estimasi ke-j yang dapat

dihitung dengan ramus R^ =( UiSGj - IHSGj.iyiHSGj.i

eUJ = Kesalahan residu sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-j

3.5.1.2 Menentukan Akumulasi Return Tidak Nonnal

Beberapa penelitian mengenei studi peristiwa juga menggmiakan

akumulasi return tidak normal. Akumulasi Return Tidak Nonnal (ARTN)

atau cumulative abnormal return (CAR) nierapakan penjmnlahan retum

tidak nonnal pada hari sebelmimya untuk masing-masing sekuritras,

dimmuskan sebagai berikut :

ARTNLt - J^RTNiui
a=/3

ARTNit = akumulasi return tidak nonnal (CAR) sekuritas ke-I pada hari

ke-t yang diakumulasi dari return tidak normal sekuritas ke-I

mulai hari awal periode peristiwa t-5 samai dengan t+5

RTNi,a = return tidak nonnal (abnomial return) imtuk sekuritas ke-I pada

hari ke^a yaitumulai t-5 sampai t+5
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Jika terdapat k sekuritas rnaka akiunulasi rata-rata return tidak

normal (AARTN) atau cumulative avemge abnormal return (CAiR)

dapat diliitmig sebagai berikut:

k

y ARTNi,t
1=1

ARRTNt-
i_

ARRTNt = Akumulasi rata-rata retum tidak nonnal (CAAR) pada hari

ke-t

ARTNi,t = Akumulasi return tidak nomial (CAR) sekuritas ke-i pada hari

ke-t

k = jumlah sekuritas

3.5.1.3 Menguji Abnomial Return (Uji t)

Langkah-langkah pengujian statistik ( uji-t ) dapat dilakukan dengan

berapa taliap sebagai berikut:

1) Menghitung nilai deviasi standar

Nilai deviasi standar dihitung untuk masmg-masing sekuritas

menggimakaii nilai return di periode estimasi. Nilai deviasi standar dapat

dihitung dengan ramus:

Hi z=r
I V/»V ,•_ PVY2

n-2

Dsi = deviasi standar estimasi untuk sekuritas ke-i.

Rij = retum sekuritas ke-I untuk hari ke-t selama periode estimasi
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Ri = rata-rata return skneritas ke-i selama periode estimasi

Tl-2 = jumlah liariperioe estimasi, dalam penehtian ini adalah 30 hari

2) Menghitung abnormal return standarisasi

Return tidak nonnal standarisasi (standardized abnormal return) untuk

sekuritaske-i dapat duiitung dengan :

RTNi,t
RTNSi,t =

Dsi

RTNSi,t = return tidak nonnal standarisasi sekuritas ke-I pada liari ke-t

di periode peristiwa

RTNi.t = return tidak normal (abnormal retum) sekuritas ke-i pada hari

ke-t di periode peristiwa

Dsi = deviasi standar estimasi untuk sekuritas ke-i.

3) Menglutung nilai pengujian t

Nilai t-hitung ditentukandengan rumus sebagai berikut :

k

T RTNSit

t, = RTNSt =

4k

tt = t-hitung mituk masing-masimg hari ke-t pada periode

peristiwa

RTNSt - retimi tidak nonnal standarisasi portofolio untuk liari ke-t

pada periode peristiwa

RTNSi,t = return tidak normal standarisasi sekuritas ke-i untuk hari ke-t

pada periode peritiwa
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k = jumlah sekuritas

3.5.1.4Peniyataan Hipotesis

Fonnulasi hipotesis untuk uji abnomuil return dinyatakan sebagai berikut:

Ho :Publikasi analisis anahs keuangan tidak berpengaruli secara signifikan
terhadap abnomial return.

Hi: Publikasi analisis analis keiuuigan berpengaruh postif secara signifikan

terliadap abnomial return.

Jadi pengujian yang dilakukan berdasarkan uji satu sisi dengan kriteria

penenmaan dan penolakan hipotesis sebagai berikut:

• Jika statistik t hitung <statistik t tabel atau nilai probabilitas >5% maka

Ho diterima

Hal mi berarti publikasi analisis anahs keuangan tidak mempunvai

pengamli yang signifikan terhadap abnomial return.

• Jika statistik t hitung >statistik t tabel atau nilai probabilitas <5% maka

Ho ditolak

Hal mi berarti publikasi anahsis analis keuangan mempunvai pengaruh

yang signifikan terhadap abnomial return.

3.5.2 Pengujian Volume Perdagangan Saham

3.5.2.1 Mencari Aktivitas Volume Perdagangan Saliam

Volmne perdagangan saliam diukur dengan melihat indikator

aktivitas volume perdagangan ( Trading Volume Activity ). Trading

Volume Activity (TVA) dihitung dengan rumus :



X Saliam perusahaan i yang diperdagangkan pada waktu t
TVAit =

X Saham pemsahaan i yang beredar pada waktu t
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Setelah TVA masing-masing diketahui kemudian mencari rata-

rata kumulatif aktivitas volmne perdagangan untuk sampel-sampel

secarakeseluruhan sebelum dan sesudah publikasi.

3.5.2.2 Menguji TVA( Uji BedaRata-Rata)

Untuk menguji penganili event terliadap volume perdagangan

salumi digimakan uji beda rata-rata. Dalam uji beda rata-rata juga

membandingkan t hitung dan t tabel dengan tingkat signifikan pada a 5%.

Adapun formulayangdigunakanadalah :

th
= CumTVA(sbl) - CttmWAjstl)

sn2+SD;

CumTVA(sbl) = Rata-rata kumulatif aktivitas volume perdagangan

sebelum publikasi

CumTVA(stl) = Rata-rata kumulatif aktivitas volume perdagangan

setelah publikasi

SD! = standardeviasi sebelum publikasi

SDj = standardeviasi setelah publikasi

n =jumlah sampel
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3.5.2.3 Peniyataan Hipotesis

Formulasi hipotesis pengujian TVA adalah sebagai berikut:

Ho : Tickik terdapat perbedaan antara volume transaksi sebelum dengan

volume transakasi sesudah publikasi analisis analis keiuuigan.

Hi : Terdapat perbedaan antara volume transaksi sebelum dengan volume

transakasi sesudah publikasi analisis analis keuangan.

Pengujian dilakukan dengan uji dua sisi dengan kriteria penerimaan dan

penolakan hipotesis sebagai berikut:

• Jika statistik - t tabel < t hitung < + t tabel atau nilai probabilitas > 5%

maka Ho diterima

Hal ini berarti tickik terdapat perbedaan antara volume transaksi

sebelum dengan volume transakasi sesudah publikasi analisis analis

keiuuigan.

• Jika statistik t-hitung > statistik t-tabel atau t-hitung < t-tabel, atau nilai

probabilitas < 5% maka Ho ditolak

Hal ini berarti terdapat perbedaan antara volume transaksi sebelum

dengan volume transakasi sesudah publikasi analisis analis keuangan.


