
III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

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

sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan 

baik pihak pengumpul data primer maupun pihak lain. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini bersifat time series, yaitu data yang diamati selama 

periode tertentu terhadap objek penelitian. Data diperoleh dari 

www.duniainvestasi.com, www.sahamok.com, www.finance.yahoo.com, 

www.idx.co.id,dan www.britama.com. Data yamg diperoleh diantaranya : 

1) Tanggal pengumuman saham bonus setiap perusahaan yang digunakan 

sebagai event date (t0). 

2) Jumlah saham yang diperdagangkan secara harian. 

3) Jumlah saham yang beredar atau listed share. 

4) Harga saham dan IHSG (Indek Harga Saham Gabungan) harian.

http://www.duniainvestasi.com/
http://www.sahamok.com/
http://www.idx.co.id/
http://www.britama.com/
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3.2 Populasi dan Sampel 

Menurut Kuncoro (2003) populasi adalah sekelompok elemen yang lengkap 

yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian di mana kita 

tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian. Populasi 

penelitian ini dilakukan pada perusahaan perbankan dan lembaga keuangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pembatasan tersebut dilakuka untuk 

menghindari adanya ambiguitas yang disampaikan oleh informaso-informasi 

tersebut ( Howe & Lin dalam Fatmawati dan Asri, 1999). 

 

Sampel yang digunakan adalah perusahaan perbankan dan lembaga 

keuangan yang melakukan pengumuman pembagian saham bonus pada 

tahun 2011- 2013. Selain itu, sampel dilakukan mengingat adanya kendala, 

waktu, biaya, serta masalah heterogenitas dari elemen populasi. 

Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling yaitu metode pemilihan sampel yang didasarkan pada kriteria 

tertentu untuk memperoleh sampel yang representative terhadap populasi. 

 

Ada beberapa perusahaan perbankan dan lembaga keuangan yang melakukan 

pembagian saham bonus pada tahun 2011-2013. Yaitu tercatat ada delapan 

perusahan perbankan dan lembaga keuangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia, melakukan pengumuman pembagian saham bonus. 
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Tabel 3.1 Daftar Nama Perusahaan Perbankan dan Lembaga 

Keuangan yang Terdaftar di BEI yang Melakukan 

Pembagian Saham Bonus di Tahun 2011-2013 

No. Kode Nama Perusahaan 

Tanggal 

Pengumuman Saham 

Bonus 

1. MEGA PT Bank Mega Tbk 31 Mei 2013 

2. BBLD PT Buana Finance Tbk 07 Juni 2012 

3. ASRM PT Asuransi Ramayana Tbk 05 Juli 2012 

4. KREN PT Kresna Graha Sekurindo Tbk 07 Februari 2011 

5. PEGE PT Panca Global Securities Tbk 28 Juni 2011 

   Sumber : www.britama.com (data diolah) 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

mengumpulkan data-data sekunder yang diperlukan berupa laporan-laporan 

yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Serta melalui studi 

pustaka dengan mengumpulkan data pendukung berupa literature, jurnal, 

penelitian terdahulu, serta laporan-laporan yang mendukung penelitian ini, 

 

3.4 Waktu Penelitian 

Periode waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu selama 60 hari, 

terdiri dari t-30 (prevent, 30 hari sebelum peristiwa), t0 (event-date, hari 

terjadinya peristiwa), t+30 (post-event, 30 hari setelah peristiwa).  

Rentang waktu pengamatan ditentukan selama 30 hari untuk menghindari 

efek bias akibat lebarnya jendela yang dapat memunculkan efek pengganggu. 

Dengan demikian penelitian ini dapat memberikan gambaran secara penuh, 

http://www.britama.com/
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nilai abnormal return dan volume perdagangan saham adalah nilai yang 

disebabkan oleh peristiwa yang diamati. 

 

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

Merupakan penjelasan-penjelasan variabel-variabel ke dalam indikator yang 

lebih terperinci, sehingga variabel tersebut dapat diketahui ukurannya. 

Variabel operasional dalam penelitian ini adalah abnormal return dan 

volume perdagangan saham. Dengan menghitung berapa rata-rata abnormal 

return dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah pengumuman.  

 

3.5.1.  Rata-Rata Abnormal return Sebelum Pengumuman Saham Bonus 

Rata-rata abnormal return sebelum pengumuman saham bonus adalah 

jumlah keseluruhan abnormal return sebelum peristiwa pengumuman 

saham bonus di bagi dengan periode waktu, yaitu 30 hari sebelum 

pengumuman saham bonus (t-30). Formulasinya adalah sebagai 

berikut : 

t= -1 

ARsebelum = ∑ ARsebelum 

  
t= -30

 

   t 

Keterangan:  

ARsebelum : rata-rata abnormal return sebelum peristiwa  

ARsebelum : abnormal return sebelum peristiwa  

t  : periode waktu  

(Lamasigi dalam Munawarah, 2009). 
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3.5.2. Rata-Rata Abnormal return Sesudah Pengumuman Saham Bonus 

Rata-rata abnormal return sebelum pengumuman saham bonus adalah 

jumlah keseluruhan abnormal return setelah peristiwa pengumuman 

saham bonus di bagi dengan periode waktu. Yaitu, 30 hari sesudah 

pengumuman saham bonus (t+30). Formulasinya adalah sebagai 

berikut : 

t = 30 

ARsesudah = ∑ ARsesudah 

  
t= 1

 

   t 

Keterangan: 

ARsesudah : rata-rata abnormal return setelah peristiwa 

ARsetelah : abnormal return setelah peristiwa 

t  : periode waktu  

(Lamasigi dalam Munawarah, 2009). 

 

3.5.3. Rata-Rata TVA Sebelum Pengumuman Saham Bonus 

        t = -1 

TVAsebelum = ∑ TVAsebelum 

       
t= -30

 

   t 

Keterangan: 

TVAsebelum : rata-rata TVA sebelum peristiwa  

TVAsebelum : TVA sebelum peristiwa  

t   : periode waktu  

(Lamasigi dalam Munawarah, 2009). 
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3.5.4. Rata-Rata TVA Sesudah Pengumuman Saham Bonus 

           t = -1 

TVAsebelum = ∑ TVAsebelum 

    
t= -30

 

   t 

 

Keterangan: 

TVAsesudah  : rata-rata TVA sesudah peristiwa  

TVAsesudah  : TVA sesudah peristiwa  

t   : periode waktu  

(Lamasigi dalam Munawarah, 2009). 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini metodologi studi peristiwa 

(event study). Metodologi event study ini bertujuan untuk menganalisis 

perbedaan abnormal return dan volume perdagangan saham sebelum dan 

sesudah pengamatan.  

Event Date 

 

             -30                                0                                   +30 

Event Window 

Gambar 3.1 Event Periode  

 

 

 

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang terjadinya return 

akibat ex-dividen date yang dilakukan oleh Kristianto, Donny dan Sri, 

Adji Prabawa (2008) yang menggunakan window 30 hari sebelum ( T-30 
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sampai dengan T0 ) peristiwa dan 30 hari sesudah peristiwa ( T0 sampai 

dengan T+30 ), sehingga dengan dasar alasan tersebut dan penelitian 

terdahulu, penelitian ini menggunakan  30 hari sebelum dan sesudah 

saham bonus. 

 

3.6.1. Alat Analisis 

Analisis data sangat diperlukan oleh suatu penelitian yang 

bertujuan untuk  menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti dalam 

rangka menyelesaikan masalah tertentu. Metode yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan uji beda setelah 

sebelumnya dilakukan uji normalitas data. Dalam melakukan 

analisis data, maka alat yang digunakan adalah SPSS 17.0. 

 

Uji normalitas tersebut dapat dilakukan dengan uji Kolmogorov-

Smirnov test (Hair,1998). Tujuan pengujian ini adalah untuk 

mengetahui apakah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah berdistribusi normal atau tidak. Sampel berdistribusi normal 

apabila Asymptotic sig > tingkat keyakinan yang digunakan dalam 

pengujian, dalam hal ini adalah 95% atau α=5%. Sebaliknya 

dikatakan tidak normal apabila asymptotic sig < tingkat keyakinan. 

Jika hasil uji menunjukan sampel berdistribusi normal maka 

langkah selanjutnya melakukan analisis uji beda menggunakan uji 

parametrik (Paired Sampel T-test).  
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3.6.2. Pengujian Hipotesis 

Dalam penelitian ini untuk membuktikan hipotesis menggunakan 

menggunakan uji beda (T-test) dengan sampel berhubungan (Paired 

samples T-Test), yang bertujuan untuk menguji apakah ada 

perbedaan rata-rata dua sampel yang berhubungan (Ghozali, 2006). 

 

Untuk pengambilan keputusan dalam penelitian ini pertimbangan 

yang dilakukan adalah jika probabilitas < 0,05, maka H0 ditolak 

artinya terdapat perbedaan variance. Sedangkan jika probabilitas > 

0,05, maka H0 tidak dapat ditolak artinya terdapat kesamaan 

variance. Hipotesis sebagai berikut : 

1) H0 : X11 = X12 , tidak ada perbedaan abnormal return sebelum 

dan sesudah pengumuman saham bonus .  

Ha : X11 ≠ X12, ada perbedaan abnormal return sebelum dan 

sesudah pengumuman saham bonus.  

2) H0 : X21 = X22 ,tidak ada perbedaan TVA saham sebelum dan 

sesudah pengumuman saham bonus .  

Ha : X21≠X22, ada perbedaan TVA saham sebelum dan sesudah 

pengumuman saham bonus.  


