
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian

Penelitian ini mengambil data dari Bursa Efek Jakarta. Untuk meneliti

perilaku perubahan reaksi return saham LQ 45 dan sektor perdagangan, jasa dan

investasi di BEJ yang ditunjukkan dengan adanya abnormal return.

3.2 Variabel Penelitian

Abnormal Return

Abnormal return merupakan selisih antara return saham sesungguhnya

(actual return) dengan return saham yang diharapkan (expected return) untuk

masing-masing saham. Penghitungan abnormal return dengan model Mean-

Adjusted Return Model (model disesuaikan rata-rata). Model ini menganggap

bahwa expected return bernilai konstan yang sama dengan actual return

sebelumnya selama periode estimasi (estimation periods).

t 2

E [Ri ,t]= -^—

Dimana:

E[Ri,t]: expected return saham ke-i pada periode peristiwa ke-t

Rij :actual return saham ke-i pada periode estimasi ke-j

T : lama periode estimasi, yaitu dari tl sampai dengan t2
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Periode estimasi umumnya merupakan periode sebelum periode peristiwa.

Periode peristiwa (event period) disebut juga dengan periode pengamatan atau

jendela peristiwa (event window).

periode estimasi periodejendela

ti a t3 t4

Sesudah didapat nilai expected return, lalu menghitung abnormal return

dengan menggunakan rumus:

ARiJ = Ri,t-E[RiJ]

Dimana:

ARi,t : abnormal return saham

Rit . actual return

E[Ri,t] : expected return

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan

menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder

yang didapat dari berbagai media seperti surat kabar, buku, jurnal, serta data dari

Bursa Efek Jakarta (BEJ).
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3.4 Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data penelitian, yaitu :

1. Data Umum

Penelitian ini menggunakan data tentang gambaran umum Bursa

Efek Jakarta (BEJ) dan data-data yang terkait dengan terjadinya

peristiwabom tersebut.

2. Data Khusus

Penelitian ini menggunakan data harga saham dari LQ 45 dan

sektor perdagangan, jasadan investasi di BEJ.

3.4.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh saham yang tercatat di BEJ

tahun 2005. Sampel penelitian ini adalah saham yang termasuk LQ 45

dan saham yang termasuk sektor perdagangan, jasa dan investasi.

3.4.3 Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mencari informasi dari surat

kabar, jurnal keuangan, dan infomiasi-infonnasi lain yang terkait.

3.5 Alat Analisis Data

3.5.1 Proses Pengukuran Data

1. Mencari data harian harga saham LQ 45 dan sektor perdagangan,

jasa dan investasi.
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2. Menghitung return saham harian masing-masing saham kemudian

menghitung rata-rata return tiap harinya per kelompok.

3. Menghitung expected return tiap kelompok dari periode estimasi.

4. Menghitung abnormal return tiap kelompok pada event period.

5. Membuat perbandingan secara statistik rata-rata abnormal return

antar kelompok yang telah ditentukan setelah peristiwa Bom Bali

2005.

3.5.2 Analisis Data Penelitian

Definisi variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Tingkat keuntungan saham akan diukur dari besarnya return.

2. Informasi harga saham akan digunakan untuk menghitung actual

return, yang dirumuskan dengan:

Ri,= p
t-\

Dimana:

Rt t : actualreturn

Pit : harga saham waktu t

/>,_, : harga saham waktu t-1

3. Expected return dihitung dengan menggunakan Mean-Adjusted

Return Model, yangdirumuskan dengan:

E [Ri ,t] = -^-
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Dimana:

E[Ri,t] :expected return saham ke-i pada periode peristiwa ke-t

Rij :actual return saham ke-i pada periode estimasi ke-j

T : lamanya periode estimasi

4. Abnormal return dirumuskan dengan:

ARi,t = Ri,t-E[Ri,t]

Dimana:

ARU :abnormal return saham

Rit :actual return

E[Ri,t] : expected return

5. Pengujian statistik untuk melihat tingkat signifikansi abnormal

return dengan menggunakan program SPSS 11.5.


