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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

3.1.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif yakni

data yang berupa angka-angka. Sedangkan menurut dimensi waktunya, jenis data

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series.

3.1.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Jogiyanto (2004)

dalam Indah (2007), data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil

pengumpulan  orang  lain  dengan  maksud tertentu  dan  mempunyai

kategorisasi atau klasifikasi menurut kebutuhan pengumpulnya.

3.2 Metode Penentuan sampel

Untuk dapat menganalisis masalah maka penulis menggunakan teknik purposive

sampling dengan menggunakan data sekunder yang dipublikasikan oleh Bursa

Efek Jakarta :
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1. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Indeks Kompas 100 dari tahun

Februari 2011- Juli 2013

2. Perusahaan yang konsisten berada di Indeks Kompas 100selama tahun amatan

3. Perusahaan yang mengumunkan dividen selama tahun amatan

4. Tidak Melakukan stock split selama tahun amatan

5. Harga saham harian untuk tiap-tiap saham yang dijadikan sampel selama

tahun amatan

Tabel 3.1

Kriteria penerimaan sampel

Perusahaan yang terdaftar di Indeks Kompas 100 selama tahun
amatan (Februari 2011 – Juli 2013)

100

Dikurang perusahaan yang tidak konsisten berada di Indeks
Kompas 100 selama tahun amatan (Februari 2011 – Juli 2013)

(36)

Dikurang Perusahaan yang tidak selalu mengumumkan dividen
selama tahun amatan (Februari 2011 – Juli 2013)

(26)

Dikurang Perusahaaan yang melakukan Stock Split selama tahun
amatan(Februari 2011 – Juli 2013)

2

Dikurang Perusahaan yang tidak terdapat historis harga
sahamnya (Februari 2011 – Juli 2013)

0

Jumlah Populasi Sampling 36

Tahun Pengamatan 4

Jumlah Sampel 144

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah perusahaan yang

memenuhipersyaratan sebagai sampel selama tahun amatan (Januari 2011-

Desember 2014) adalah sebanyak 144 perusahaan.
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3.3 Metode Pengumpulan Data

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

digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Data  perusahaan  yang  secara  konsisten  terdaftar pada  Indeks  Kompas-100

pada  periode Januari 2011 sampai Desember 2014 yang juga secara konsisten

mengeluarkan dividen. Data diperoleh dari website PT Bursa Efek Indonesia

www.idx.co.id.

2. Data harian Indeks  Kompas-100  periode Januari2011 sampai Desember

2014 pada event window.  Data diperoleh dari website

www.finance.yahoo.com. Data rata-rata abnormal return hingga  nilai

signifikansi abnormal return diperoleh dari pengolahan data.

3.4 Metode Analisis Data

Untuk mengetahui adanya pengaruh pengumuman dividen terhadap kandungan

informasi dan perubahan harga saham (abnormal return), dilakukan pengujian

dengan melihat reaksi pasar di periode pengamatan dengan menghitung abnormal

return.

Menghitung abnormal return setiap saham selama periode pengamatan dengan

menggunakan formulasi sebagai berikut:

RTNit = Rit– E (Rit)

dimana,

RTNit = Abnormal Return sekuritas ke-i pada periode ke-t
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Rit = Return sesungguhnya yang terjadi untuk sekuritas ke-i pada

peristiwa ke-t

E(Rit) = Return ekpektasi sekuritas ke-i untuk peristiwa periode ke-t.

(IHSG)

a. Menghitung Return Saham

Adalah tingkat pengembalian masing-masing saham berdasarkan rumus:

(Manurung 1997)

dimana

Rit = Return sesungguhnya yang terjadi untuk sekuritas ke-i pada peristiwa

ke-t

Pit = harga saham ke-i pada periode ke-t

Pit-1 = harga saham ke-i pada periode ke t-1

b. Menghitung Return pasar

Return pasar adalah tingkat keuntungan seluruh saham yang terdaftar di Bursa.

Return pasar diwakili oleh IHSG.dan perhitungan untuk Return diformulasikan

sebagai berikut.Manurung (1997) :

E(Rit)= IHSGt – IHSGt-1

IHSGt-1
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dimana:

E(Rit ) = Return ekpektasi sekuritas ke-i untuk peristiwa periode ke-

t.(IHSG)

IHSGt = Indeks Harga Saham Gabungan periode t

IHSGt-1 = Indeks Harga Saham Gabungan periode t-1

Untuk mencari rata-rata Abnormal Return (RRTNt) digunakan formulasi berikut

ini:

dimana,

RRTNt = Rata-rata Abnormal Return pada hari ke-t

RTNi,t = Abnormal Return untuk sekuritas ke-i pada hari ke-t

K = Jumlah sekuritas yang terpengaruh oleh pengumuman peristiwa

3.5 Operasional Variabel Penelitian

1. Harga Saham Sebelum dan Sesudah Ex-Dividend Date

Harga saham adalah harga saham yang terjadi di bursa pada saat penutupan

(closing price) yang terbentuk pada setiap akhir perdagangan saham. Dengan
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demikian data yang diambil dalam penelitian ini adalah data closing price untuk

masing-masing saham sebelum dan sesudah ex-dividend date selama periode

penelitian di Bursa Efek Jakarta.

2. Abnormal Return

Abnormal return atau keuntungan diatas normal adalah selisih antara tingkat

keuntungan sebenarnya dengan tingkat keuntungan yangdiharapkan.abnormal

return ini bisa bernilai positif ataupun negatif.

3. Rata-rata abnormal lreturn

Rata-rata abnormal return 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah tanggal ex-dividend

date. Rata-rata abnormal return didefinisikan sebagai rata-rata yang diperoleh

dari jumlah keuntungan yang sebenarnya  dikurangi  dengan  jumlah  keuntungan

yang diharapkan dibagi dengan jumlah sekuritas.

3.6 Analisis Statistik

Analisis statistik digunakan untuk menguji kualitas data dan pengujian hipotesis.

Analisis statistik yang dilakukan adalah uji paired sample t-test. Pengelolaan data

dalam penelitian ini menggunakan program SPSS (Statistical Package for Social

Science) 21.
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3.6.1 Alat Analisis

3.6.1.1 Statistik Deskriptif

Tujuan dilakukannya uji ini untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu

data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum,

minimum, sum, range, Ghozali (2013)

3.6.1.2 Uji Normalitas

Tujuan dari dilakukannya uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah

suatuvariabel normal atau tidak. Normal artinya distribusi data yang normal.

Normal atau tidaknya berdasar patokan distribusi normal dari data dengan mean

dan standar deviasi yang sama. Jadi uji normalitas pada dasarnya melakukan

perbandingan antara data penelitian dengan data berdistribusi normal yang

memiliki mean dan standar deviasi yang sama dengan data penelitian. Model

regresi yang baik adalah jika distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam

penelitian ini, uji normalitas dilakukan melalui uji statistik yaitu dilakukan dengan

pendekatan Kolmogorov-Smirnov. Suatu variabel dikatakan normal jika nilai Sig.

atau probabilitas pada uji Kolmogorov-Smirnov > 0,05.

Selain itu uji normalitas juga diuji dengan grafik Probability Plot. Dari grafik

tersebut apabila titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah

garis diagonal yang artinya data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal



35

3.7 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode Paired sample t-test

dengan tingkat kepercayaan 95 % (α  =  0,05). Paired smaple t-test digunakan

untuk membandingkan : 1.) Harga penutupan saham sebelum ex-dividend date

dan sesudah ex-dividend date. 2.)  Rata-rata abnormal return sebelum ex-dividend

date dan sesudah ex-dividend date.

Kriteria pengujian.

H0 diterima atau H1ditolak jika t hitung  =significant ≥  0,05

H0 ditolak atau H1diterima jika t hitung  =significant ≤  0,05

Penarikan kesimpulan berdasarkan uji statistik yang dilakukan.


