
 
 

 
 
 
 
 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Sifat Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Event Study. Studi peristiwa (event study) 

merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa 

(Jogiyanto, 2010). Event study ini akan menggunakan periode waktu 10 hari 

sebelum dan sesudah spin-off. Penelitian ini akan menganalisis volume penjualan 

dan return saham 4 tahun sebelum dan sesudah spin-off. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan data kuantitatif, yaitu data berupa volume perdagangan 

saham selama periode tahun 2006-2014. Penelitian ini menggunakan data 

sekunder, yaitu data yang bersumber dari perantara dalam hal ini adalah Bursa 

Efek Indonesia, ataupun melalui media lainnya. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

1. Penelitian Pustaka 

Pada penelitian pustaka ini mengumpulkan dan membaca berbagai literatur, 

referensi, dan jurnal keuangan baik dalam bentuk buku, majalah, koran, dan 

berita yang ada di internet serta mempelajari teori-teori yang berhubungan 

dengan penelitian ini. 

2. Penelitian Lapangan 

Pada penelitian lapangan dengan mengunjungi website atau situs-situs yang 

berhubungan dengan pasar modal Indonesia. Metode yang digunakan adalah 

metode dokumentasi, yakni mengumpulkan data dan melakukan pencatatan 

data yang diperlukan dalam penelitian ini. 

 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu 

yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan (Sanusi, 2014). Populasid alam 

penelitianini adalah Bank BNI yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode 

2006-2014. 

Pengambilan sampel dengan teknik single sampling, yang didasarkan pada 

petimbangan yaitu: 

1. Terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode pengamatan. 
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2. Data tanggal penutupan harga terpublikasi di bursa. 

3. Tersedia data harga historis saham pada periode pengamatan. 

 

3.6 Variabel Konseptual 

Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari: 

 Harga Saham 

Harga saham (Hartono, 1998) adalah harga yang terjadi di pasar bursa pada 

waktu tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar yaitu permintaan dan pena 

waran pasar. 

 Return Saham 

Return saham adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas 

suatu investasi yang dilakukannya (Ang, 1997). 

 Volume perdagangan saham 

Volume perdagangan saham merupakan suatu instrumen yang dapat 

digunakan untuk melihat reaksi pasar modal terhadap informasi melalui 

parameter volume saham yang diperdagangkan di pasar (Pramana, 2012). 

 

 

 

 

 

http://ekonomi.kabo.biz/2011/06/pengertian-pasar-modal.html
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3.7 Teknik Analisis Data 

1. Analisis Return Saham 

a. Menghitung return dari masing-masing data harga saham harian selama 

periode penelitian dengan rumus (Jogiyanto, 2010): 

   = 
       

    
 

Keterangan: 

   = Return saham 

   = Harga saham pada periode t 

     = Harga saham pada periode t - 1 

 

b. Menghitung rata-rata return saham selama periode penelitian dengan 

rumus: 

 ̅ = 
∑  

 
 

2. Analisis Volume Perdagangan Saham 

 

a. Menghitung Trading Volume Activity (TVA) selama periode penelitian 

dengan rumus (Jogiyanto, 2010): 

TVA = 
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b. Mencari rata-rata Trading Volume Activity (TVA) selama periode penelitian 

dengan rumus: 

   ̅̅ ̅̅ ̅̅  = 
∑   

 
 

 

 

3. Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat apakah suatu data terdistribusi 

secara normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, variabel penganggu atau residual mempunyai distribusi 

normal. Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas residual adalah 

dengan uji statistik non-parametrik Kolmogrov-Smirnov (Ghozali, 2011). 

 Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan Uji Kolmogorov-

Smirnov. Adapun pengambilan keputusan dalam uji normalitas ini adalah 

sebagai berikut :  

Nilai sig > 0,05   Data terdistribusi normal 

Nilai sig < 0,05   Data tidak terdistribusi normal 
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Tabel 3.1 Uji statistik Kolmogrov-Smirnov 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  

hargasebelu

m_tahunan 

hargasesud

ah_tahunan 

return_sebel

um_tahunan 

return_sesu

dah_tahuna

n 

tva_sebelum

_tahunan 

tva_sesudah

_tahunan 

N 5 5 5 5 5 5 

Normal 

Parameters
a,,b

 

Mean 1625.12 4165.65 .0089200 .0301350 .00181713 .00148120 

Std. Deviation 420.285 662.150 .07178211 .04203457 .001067714 .000287579 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .249 .271 .220 .284 .261 .270 

Positive .249 .271 .220 .284 .211 .270 

Negative -.183 -.161 -.153 -.237 -.261 -.216 

Kolmogorov-Smirnov Z .556 .606 .491 .635 .583 .604 

Asymp. Sig. (2-tailed) .917 .857 .969 .815 .886 .859 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Hasil dari Kolmogrov-Smirnov menunjukkan nilai ini berada diatas 0.05 dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa model tidak terkena masalah normalitas.  

 

 Jika hasil uji menunjukkan sampel terdistribusi normal maka uji beda yang 

akan digunakan adalah uji parametrik, tetapi jika sampel tidak terdistribusi 

normal maka uji beda yang akan digunakan adalah uji non parametrik. 

 Pengujian hipotesis akan menggunakan uji Paired Sample T-Test jika 

sampel terdistribusi normal dan uji Wilcoxon Signed Ranks Test jika 

sampel tidak terdistribusi normal.  
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 T - hitung dicari dengan rumus (Sanusi, 2014): 

o T-hitung = 
  ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅

√[
(    )(   ) (    )(   )

(     )  
][
 

  
 
 

  
]

 

Keterangan: 

o   ̅̅̅̅  = rata-rata harga saham, return saham dan trading volume  

activity (TVA) sebelum spin-off 

o   ̅̅̅̅  = rata-rata harga saham return saham dan trading volume     

activity (TVA) sesudah spin-off 

o S1  = simpangan baku sampel 1 

o S2 = simpangan baku sampel 2 

o N = jumlah sampel yang digunakan 

 

 

 

 

 

 

 


