
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam explanatory research (penelitian eksplanatori).

Menurut Usman (2008) dalam Dewi (2015) explanatory research adalah

penelitian pengujian hipotesis. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis

sehingga termasuk dalam metode eksplanasi ilmu, menyatakan hubungan satu

variabel yang menyebabkan perubahan variabel lainnya. Penelitian ini

ditunjukkan untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel penelitian dan

pengujian hipotesis yang dirumuskan. Variabel dependen dalam penelitian ini

yaitu holding period dan variabel independennya yaitu bid ask spread, volume

perdagangan dan nilai pasar.

3.2 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (secondary

data). Penelitian sekunder menggunakan bahan yang bukan  dari sumber pertama

sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah

yang diteliti (Sarwono, 2006). Data sekunder merupakan data yang diperoleh

peneliti secara tidak langsung (peneliti sebagai tangan kedua) melalui media
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perantara. Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder dalam

penelitian ini meliputi data-data bid price dan ask price, volume perdagangan

(trading volume), jumlah saham beredar dan harga penutupan saham. Data yang

digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia yaitu

www.idx.co.id, www.britama.com dan website perusahaan terkait dari tahun 2012

sampai tahun 2014.

3.3 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Populasi dalam

penelitian ini adalah perusahaan yang masuk ke dalam Indeks Bisnis-27 selama

periode 2012-2014.

3.4 Sampel

Menurut Sugiyono (2013) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi harus

betul-betul representatif (mewakili). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian

ini dengan menggunakan purposive sampling yang merupakan bagian dari teknik

non-probability sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai

dengan tujuan penelitian. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel

dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013). Kriteria untuk mendapatkan

sampel yaitu sebagai berikut:

1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai emiten selama

periode 2012-2014.
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2. Perusahaan masuk saham yang aktif di perdagangkan di bursa atau yang

tidak pernah keluar dari perhitungan yang tercatat dalam indeks Bisnis-27

selama periode 2012-2014 secara konsisten.

3. Tersedia data bid price dan ask price, volume perdagangan (trading

volume), jumlah saham beredar dan harga penutupan saham selama periode

2012-2014.

Dari hasil penentuan sampel, perusahaan yang memenuhi kriteria persyaratan di

atas berjumlah 21 perusahaan sebagai berikut:

Tabel 3. Sampel Penelitian

No Kode
Perusahaan

Nama Perusahaan

1 ADRO Adaro Energy Tbk.
2 ASII Astra Internasional Tbk.
3 BBCA Bank Central Asia Tbk.
4 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
5 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
6 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk.
7 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk.
8 BMTR Global Mediacom Tbk.
9 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk.
10 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk.
11 EXCL XL Axiata Tbk.
12 INCO Vale Indonesia Tbk.
13 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk.
14 INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk.
15 KLBF Kalbe Farma Tbk.
16 LPKR Lippo Karawaci Tbk.
17 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
18 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.
19 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk.
20 TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.
21 UNTR United Tractors Tbk.

Sumber : idx.co.id data diolah
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3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan dokumentasi. Dokumentasi

yang dilakukan adalah mengumpulkan data sekunder yang dipublikasikan oleh

www.idx.co.id, www.britama.com dan website perusahaan terkait untuk tahun

2012-2014 yang digunakan dalam penelitian ini.

3.6 Definisi Operasional

Menurut Sugiyono (2013) definisi operasional yaitu bahasan pengertian tentang

variabel yang diteliti yang di dalamnya adalah cerminan dari indikator-indikator

yang akan digunakan untuk mengukur indikator-indikator yang

bersangkutan.Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bid ask spread,

volume perdagangan dan nilai pasar sebagai variabel independen dan holding

period sebagai variabel dependen.

3.6.1 Variabel Independen

3.6.1.1 Bid Ask Spread

Menurut Jones (2000) dalam Purnaningputri (2014) bid-ask spread merupakan

selisih antara ask price dan bid price. Bid price merupakan harga beli tertinggi

dimana investor bersedia untuk membeli saham, sedangkan ask price merupakan

harga jual terendah dimana investor bersedia untuk menjual sahamnya. Investor

memperoleh keuntungan dari spread kedua harga tersebut. Formulasi perhitungan

bid-ask spread adalah sebagai berikut:

= −( + )/2
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Keterangan:

= rata-rata bid-ask spread saham perusaan i selama tahun t

= jumlah hari transaksi saham perusahaan i selama tahun t

= harga jual terendah yang menyebabkan investor setuju untuk

menjual saham perusahaan i pada hari t

= harga beli tertinggi yang menyebabkan investor setuju untuk

membeli saham perusahaan i pada hari t

3.6.1.2 Volume Perdagangan

Menurut Abdul dan Nasuhi (2000) dalam Dewi (2015) volume perdagangan

diartikan sebagai jumlah lembar saham yang diperdagangkan pada hari tertentu.

Perdagangan suatu saham yang aktif, yaitu dengan volume perdagangan yang

besar menunjukkan bahwa saham tersebut digemari oleh para investor.

3.6.1.3 Nilai Pasar

Menurut Atkins dan Dyl (1997) dalam Purnaningputri (2014) market value

merupakan harga saham yang terjadi di pasar bursa pada waktu tertentu yang

dilakukan oleh pasar. Semakin besar market value berarti semakin besar ukuran

perusahaan tersebut. Perhitungan market value di tunjukkan dengan rumus:

= ℎ ℎ ℎ
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Keterangan:

= rata-rata market value saham perusahaan i selama tahun t

N = jumlah hari transaksi sahama perusahaan i selama tahun t

ℎ = harga penutupan saham perusahaan i pada hari t

ℎ = jumlah saham perusahaan i yang beredar selama tahun t

3.6.2 Variabel Dependen

3.6.2.1 Holding Period

Menurut Wisayang (2011) holding period merupakan variabel yang memberikan

indikasi tentang rata-rata panjangnya waktu investor untuk menahan saham suatu

perusahaan. Panjangnya investor menahan saham perusahaan tertentu dapat

berubah-ubah, bisa satu hari, satu minggu, satu bulan, satu tahun atau lebih, hal ini

dipengaruhi dengan tingkat kembalian yang diperoleh (dividen dan capital gains).

Semakin lama investor menahan sahamnya, maka akan semakin besar peluang

untuk mendapat keuntungan yang lebih banyak. Sebaliknya, semakin pendek

holding period maka semakin sedikit keuntungan yang akan diperoleh investor.

Holding period dihitung dengan rumus :

= ℎ ℎ
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Tabel 4. Definisi Operasional

No Variabel Definisi Pengukuran
1 Bid-Ask

Spread
(X1)

Bid price merupakan
harga beli tertinggi
dimana investor
bersedia untuk
membeli saham, dan
ask price merupakan
harga jual terendah
dimana investor
bersedia untuk
menjual sahamnya.

= −( + )/2
= bid-ask spread

= jumlah hari transaksi saham
= harga jual terendah
= harga beli tertinggi

2 Volume
Perdagan
gan (X2)

Jumlah lembar saham
yang diperdagangkan
pada hari tertentu.

= ∑
Vt = jumlah lembar saham yang
diperdagangkan pada hari ke t

3 Nilai
Pasar
(X3)

Harga saham yang
terjadi dipasar pada
saat tertentu yang
ditentukan oleh pelaku
pasar, yaitu dengan
mengalikan jumlah
saham beredar dengan
harga saham
penutupan pada hari ke
t.

= ℎℎ ℎ
= rata-rata nilai pasar saham

N = jumlah hari transaksiℎ = harga penutupan
sahamℎ = jumlah saham

yang beredar

4 Holding
Period
(Y)

Merupakan periode
atau lamanya saham
yang dimiliki atau
ditahan oleh investor.
Holding period
ditunjukkan melalui
perbandingan antara
jumlah saham beredar
dengan volume
transaksi saham.

= ℎ ℎ

Sumber : Wisayang (2011), Purnaningputri (2014), Dewi (2015)
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3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan

cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk

umum atau generalisasi (Sugiyono, 2013). Analisis ini hanya digunakan untuk

menyajikan dan menganalisis data disertai dengan perhitungan agar dapat

memperjelas keadaan atau karakteristik data yang bersangkutan. Pengukuran yang

digunakan statistik deskriptif meliputi nilai minimum, nilai maximum, mean, dan

standar deviasi. Penelitian ini menggunakan data perusahaan yang masuk dalam

indeks Bisnis-27 periode 2012-2014.

3.7.2 Analisis Regresi Berganda Model Panel Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif, karena data yang digunakan

berupa data angka. Model yang digunakan dalam analisis data pada penelitian ini

adalah regresi linier berganda dengan model panel data, dimana variabel bebas

(X) yang menjelaskan variabel terikat (Y) terdiri dari dua atau lebih variabel

bebas (X). Analisis regresi linier berganda adalah analisis untuk mengukur

besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu

variabel dependen dan memprediksi variabel dependen dengan menggunakan

variabel independen. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:
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= + + + +
Keterangan:

= Holding Period

= Konstanta− = Koefisien Parameter

X1 = Bid-Ask Spread

X2 = Volume Perdagangan

X3 = Nilai Pasar

= Error Term

Terdapat tiga jenis metode yang biasa digunakan dalam data panel, yaitu:

1) Pooled Least Square (PLS)

Teknik ini merupakan teknik yang paling sederhana untuk menganalisis model

data panel, yaitu dengan menggabungkan data cross section dan time series

tanpa melihat adanya perbedaan waktu dan entitas (individu). Kemudian data

gabungan ini diperlakukan sebagai satu kesatuan pengamatan yang digunakan

untuk mengestimasi model dengan metode OLS. Rumus persamaan model PLS

ini dapat dituliskan sebagai berikut:= + + + +
2) Fixed Effect (FE)

Terdapatnya variabel-variabel yang tidak semuanya masuk dalam persamaan

model memungkinkan adanya intercept yang tidak konstan. Sehingga intercept

ini mungkin berubah untuk setiap individu dan waktu. Sedangkan slope antar

individu adalah tetap (sama). Teknik ini menambahkan model dummy pada

data panel untuk menangkap adanya perbedaan intercept antar individu atau
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antar unit cross section. Pendekatan ini dikenal dengan sebutan model efek

tetap (Fixed Effect atau Last Square Dummy Variabel) atau disebut juga

covariance model. Rumus persamaan pada model ini dapat dituliskan sebagai

berikut: = + + + +
Dari model diatas terlihat bahwa sebenarnya FEM sama dengan regresi yang

menggunakan dummy variabel sebagai variabel bebas, sehingga dapat

diestimasi dengan OLS atau PLS. Jika nilai hasil penghitungan lebih besar

dibanding tabel F, maka α tidak konstan pada setiap I dan t atau FEM lebih

baik.

3) Random Effect (RE),

Model efek random perbedaan individu dan waktu dicerminkan lewat error.

Teknik ini juga memperhitungkan bahwa error mungkin berkorelasi sepanjang

time series dan cross section. Terdapat dua komponen yang mempunyai

kontribusi pada pembentukan error, yaitu individu dan waktu maka random

error pada REM juga perlu diurai menjadi error untuk komponen individu dan

error untuk komponen waktu. Persamaan pada model REM dapat di tuliskan

sebagai berikut: = + + + += + +



45

Keterangan:

= komponen error cross section

= komponen error time series

= komponen error gabungan

Untuk menguji hipotesis yang diajukan digunakan teknik analisis regresi berganda

dalam mengolah dan membahas data yang sebelumnya telah diperoleh. Teknik

analisis berganda digunakan untuk menjelaskan pengaruh masing-masing variabel

bebas secara parsial maupun secara simultan (bersama-sama). Alat analisis yang

digunakan dalam penelitian ini adalah Eviews 7. Dalam menyelesaikan masalah-

masalah data yang berbentuk time series dan cross section program Eviews 7

dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini.

3.7.3 Pemilihan Model

Untuk memilih model yang tepat, ada beberapa uji pada eviews yang perlu

dilakukan, yaitu dengan menggunakan uji chow dan uji hausman. Uji chow adalah

pengujian F Statistics untuk memilih apakah model yang digunakan Pooled Least

Square (PLS) atau fixed effect. Sedangkan uji hausman adalah uji untuk memilih

model fixed effect atau random effect. Berikut ini adalah uji chow dan uji

hausman:

1. Uji Chow

Uji chow atau signifikansi fixed effect (uji F) merupakan pengujian yang

dilakukan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan fixed

effect lebih baik dari model regresi data panel pooled leasrt square. Menurut

chow, jika tidak terjadi perubahan struktural di dalam persamaan regresi maka
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RRSS (Restricted Residual Sum Square) dan URSS (Unrestricted Residual

Sum Square) seharusnya sama secara statistik. Jika nilai F diterima, sedangkan

jika F hitung lebih kecil dari nilai F kritis maka tidak akan terjadi perubahan

struktural. Adapun uji F statistiknya adalah:

ℎ = ( − )/( − 1)/( − − )
Keterangan:

RRSS = Restricted Residual Sum Square (merupakan Sum of Square

Residual yang di peroleh dari estimasi data panel dengan metode

pooled least square atau common intercept)

URSS = Unrestricted Residual Sum Square (merupakan Sum of Square

Residual yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode

fixed effect)

N = Jumlah data cross section

T = Jumlah data time series

K = Jumlah variabel penjelas

Dasar pengambilan keputusan menggunkan chow-test atau likelihood ratio test,

yaitu:

a. Jika H0 diterima, maka model pool (common)

b. Jika H0 ditolak, maka model fixed effect

Apabila hasil dari uji chow menyatakan H0 diterima, maka pengujian

menggunakan teknik regresi data panel dengan model pool (common effect)

dan pengujian terhenti sampai hasil itu. Sedangkan jika hasil uji chow
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menyatakan H0 ditolak, maka teknik regresi data panel menggunakan model

fixed effect yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan uji hausman.

2. Uji Hausman

Uji hausman digunakan untuk memilih antara fixed effect atau random effect.

Uji hausman didapat melalui command eviews yang terdapat pada direktori

panel. Model fixed effect mengasumsikan variabel independen berkorelasi

dengan error-nya, sedangkan untuk random effect sebaliknya. Model panel

data dengan fixed effect diestimasi dengan GLS (Generalized Least Square).

Untuk mengetahui model mengikuti random effect atau fixed effect maka dasar

pengambilan keputusan menggunakan uji hausman, yaitu:

a. Jika H0 diterima, maka model random effect

b. Jika H0 ditolak, maka model fixed effect

3.8 Uji Hipotesis

3.8.1 Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2)  lebih menjelaskan kepada kemampuan dari variabel

independen (X) dalam menerangkan variabel dependen (Y). Menurut Ghozali

(2011) dalam Kusumayanti (2015) nilai koefisien determinasi (R2) adalah antara 0

(nol) dan 1 (satu), dimana nilai R2 yang kecil atau mendekati nol berarti

kemampuan variabel-variabel independennya dalam menjelaskan variasi variabel

dependen amat terbatas, namun jika nilai R2 yang besar atau mendekati satu

berearti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Persamaan koefisien

determinasinya sebagai berikut:
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= ∑ + ∑ + ∑∑
Keterangan:

= Koefisien determinan

b1 = Koefisien regresi variabel bid ask spread

b2 = Koefisien regresi variabel volume perdagangan

b3 = Koefisien regresi variabel nilai pasar

x1 = Bid ask spread

x2 = Volume Perdagangan

x3 = Nilai Pasar

y = Holding period

Tabel 5. Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien Tingkat Hubungan
0,00-0,199 Sangat Rendah
0,20-0,399 Rendah
0,40-0,599 Sedang
0,60-0,799 Kuat
0,80-1,000 Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono (2014) dalam Pertiwi (2015)

3.8.2 Uji Parsial (uji statistik t)

Uji parsial atau biasa disebut uji t merupakan uji yang dilakukan dalam

mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel, yaitu variabel independen

(bebas) yang terdiri dari bid ask spread (X1), volume perdagangan (X2), dan nilai

pasar (X3) terhadap variabel dependen yaitu holding period (Y). Pada uji ini nilai t

hitung akan dibandingkan dengan t tabel, apabila t hitung lebih besar dari t tabel

maka Ha diterima, dan sebaliknya. Pengujian ini dilakukan dengan tingkat

kepercayaan 95% dan derajat kebebasan (alpha) 5% dengan df = (n-k-1).
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Dasar pengambilan keputusan berdasarkan:

Jika t hitung < t tabel, maka H0 diterima, maka variabel independen secara

parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen.

Jika t hitung > t tabel, maka H0 ditolak, maka variabel independen secara

parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Kriteria pengujian dengan tingkat signifikansi (∑) = 0.05

Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak

Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima

3.8.3 Uji Simultan (uji statistik F)

Uji F adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui semua variabel independen (X)

memiliki pengaruh terhadap dependen (Y) secara bersama-sama. Uji statistik F

pada dasarnya dilakukan untuk menguji apakah semua variabel independen atau

bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan

terhadap variabel dependen atau terikat. Pengujian ini dilakukan dengan uji f pada

tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan analisis (α) = 5% derajat bebas

pembilang = ( − 1) dan derajat bebas penyebut = ( − ), k

merupakan banyaknya parameter (koefisien) model regresi linier dan n merupakan

jumlah pengamatan. Uji F ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh

variabel bid-ask spread, volume perdagangan dan nilai pasar terhadap variabel

holding period.
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Dasar pengambilan keputusan berdasarkan:

Jika F hitung < F tabel, maka H0 diterima, maka variabel independen secara

bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel

dependen.

Jika F hitung > F tabel, maka H0 ditolak, maka variabel independen secara

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel

dependen.

Kriteria pengujian dengan tingkat signifikansi = 0.05

Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak

Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima


