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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1.  Populasi dan Sampel Penelitian 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2007-2010.  Teknik pemilihan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu pengambilan 

sampel berdasar kriteria tertentu (Abdullah,2009) menurut jogiyanto (2004). 

 

Kriteria-kriteria perusahaan yang dijadikan sampel berdasar teknik purposive 

sampling adalah sebagai berikut :  

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang 

melakukan pengumuman pembayaran dividen periode 2007-2010. 

2. Perusahaan yang mengeluarkan dividen tunai pada tahun 2005-2010.  

3. Perusahaan yang mengumukan kenaikan dividen minimal 2 tahun 

berturut-turut periode 2007-2010.  Untuk mengetahui adanya kenaikan 

dividen, maka diperlukan juga data nilai dividen tahun 2005 dan 2006. 

4. Perusahaan memiliki data tanggal pengumuman dividen, nilai dividen, 

data harga saham harian, serta data IHSG (Indeks Harga Saham 

Gabungan) harian. 

5. Perusahaan yang mempunyai data ROE periode 2008-2011. 
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Berdasarkan kriteria tersebut di atas, maka diperoleh sampel sebanyak 19 

perusahaan manufaktur yang mengumukan kenaikan dividen minimal 2 tahun 

berturut-turut yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

Proses pemilihan sampel disajikan dalam Tabel 3 berikut ini. 

 

Tabel 3.1 

Proses Pemilihan Sampel 

 

Keterangan 

 

Jumlah 

Perusahaan yang mengumumkan dividen tunai meningkat 

minimal 2 tahun berturut-turut periode periode 2007 
3 

Perusahaan yang mengumumkan dividen tunai meningkat 

minimal 2 tahun berturut-turut periode 2008 
4 

Perusahaan yang mengumumkan dividen tunai meningkat 

minimal 2 tahun berturut-turut periode 2009 
6 

Perusahaan yang mengumumkan dividen tunai meningkat 

minimal 2 tahun berturut-turut periode 2010 
6 

Jumlah 19 

 

Untuk melihat adanya kenaikan dividen minimal 2 tahun berturut-turut periode 

2007, maka diperlukan data Dividend per Share tahun 2005,2006, dan 2007.  

Untuk melihat kenaikan dividen periode 2008, maka diperlukan data Dividend per 

Share tahun 2006,2007, dan 2008.  Untuk melihat kenaikan dividen periode 2009, 

maka diperlukan data Dividend per Share tahun 2007,2008, dan 2009.  Untuk 

melihat kenaikan dividen periode 2010, maka diperlukan data Dividend per Share 

tahun 2008, 2009, dan 2010. 
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3.2.  Data dan Sumber Data 

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

dalam Anindhita (2010) data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil 

pengumpulan orang lain dengan maksud tertentu dan mempunyai kategorisasi 

atau klasifikasi menurut kebutuhan pengumpulnya.  

 

Data-data yang diperlukan dalam penelitian beserta sumbernya adalah sebagai 

berikut : 

1. Data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).  

Data ini diperoleh dari website PT Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. : 

(Fact book). 

2. Data tanggal pengumuman dividen berserta nilai dividennya. Data ini 

diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) dan website 

www.ksei.co.id. 

3. Data harga penutupan saham harian (closing price) yaitu 5 hari sebelum 

dan 5 hari sesudah tanggal pengumuman dividen.  Data ini diperoleh dari 

website www.yahoofinance.com. 

4. Data Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Harian.  Data ini diperoleh 

dari website www.yahoofinance.com. 

5. Data ROE masing-masing perusahaan diperoleh dari Indonesian Capital 

Market Directory (ICMD). 

 

 

 

http://www.idx.co.id/
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3.3.  Definisi operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 

 

 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain : 

 

1. Kebijakan dividen 

 

Kebijakan dividen dinotasikan dengan perubahan DPS (dividend per share).  

dalam Pramastuti (2007) Perubahan DPS dapat dicari dengan rumus seperti 

sebagai berikut : 

  

          DPSt – DPSt-1 

      DPS  =                               x 100% 

                           DPSt-1 

Keterangan : 

DPSt =  nilai dividend per share pada periode pengamatan  

DPSt-1 =  nilai dividend per share pada periode sebelumnya 

 

2. Reaksi Pasar 

 

Reaksi pasar pasar di tunjukkan dengan adanya perubahan harga saham.  Reaksi 

pasar diukur dengan Abnormal Return (AR).  Abnormal return adalah selisih 

antara return yang sesungguhnya terjadi terhadap return yang diharapkan 

investor. Dengan kata lain abnormal return adalah selisih antara actual return 

suatu saham dengan expected returnnya (Anindhita, 2010). 

Untuk menghitung abnormal return saham, terlebih dahulu menentukan besarnya 

return saham perusahaan. Besarnya return saham ditentukan dari besarnya return 

yang diharapkan (Jogiyanto, 2007) dalam wibowo (2011). 
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Langkah – langkah dalam menghitung abnormal return sebagai berikut : 

 

a. Menghitung actual return perusahaan 

Return yang sesungguhnya (actual return) adalah return yang terjadi pada waktu 

ke-t yang merupakan selisih harga sekarang relatif terhadap harga sebelumnya. 

Formulasinya menurut jogiyanto (2007) dalam wibowo (2011) sebagai berikut :  

 

 

Keterangan : 

  = return saham harian sekuritas i pada periode t 

  = harga saham  harian sekuritas i pada waktu t 

  = harga saham harian sekuritas i pada waktu t-1 

 

b. Menghitung return pasar 

Return Pasar dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : 

  = return pasar pada waktu t 

  = indeks harga saham gabungan pada waktu t 

 = indeks harga saham gabungan pada waktu t-1 
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c. Menghitung expected return 

Return ekspektasi (Expected Return) merupakan return yang diharapkan 

investor yang akan diperoleh di masa yang akan datang dimana sifatnya belum 

terjadi. Dalam penelitian ini menggunakan Model disesuaikan pasar (market-

adjusted model). Menurut Jogiyanto (2007:445) dalam Fitrianti (2009) Market 

Adjusted Model menganggap bahwa penduga yang terbaik untuk mengestimasi 

return suatu saham adalah return indeks pasar pada saat tersebut.  Dengan 

demikian, maka tidak perlu menggunakan periode estimasi untuk membentuk 

model estimasi karena return sekuritas yang diestimasi adalah sama dengan 

return indeks pasar. Formulasinya menurut Jogiyanto (2007) dalam wibowo 

(2011) adalah sebagai berikut : 

 

 

  = return saham yang diharapkan 

  = return pasar pada periode t 

 

d. Menghitung abnormal return 

Menurut Jogiyanto (2007:433) dalam Fitrianti (2009) Abnormal return ini 

merupakan selisih antara return yang sesungguhnya terjadi (actual return) pada 

suatu periode dengan return yang diharapkan (expected return) pada periode 

tersebut.  Formulasi menurut Jogiyanto (2007) dalam wibowo (2011) sebagai 

berikut :   

 

Keterangan : 

  = abnormal return sekuritas ke- i pada periode peristiwa ke- t 
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  = return sesungguhnya yang terjadi untuk sekuritas ke-i pada periode 

peristiwa ke-t 

  = return ekspektasi sekuritas ke-i untuk periode peristiwa ke-t 

 

3. Profitabilitas 

 

Variabel profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan Return on Equity 

(ROE) perusahaan.  Return on equity merupakan rasio yang mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sebagai ukuran efektivitas dana 

pemegang saham yang telah diinvestasikan. 

Return on equity dihitung dengan persamaan : 

 

ROE =   Profit After Tax 

                             Equity 

 

Kenaikan dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih yang selanjutnya 

kenaikan tersebut akan menyebabkan kenaikan pada harga saham. 

 

3.4.  Periode Pengamatan 

 

Periode pengamatan dalam penelitian ini menggunakan event study selama 11 hari 

yaitu 5 hari sebelum, 1 hari pada saat event date, dan 5 hari setelah event date 

(Midiastuty et al). Event date (t0) adalah tanggal pengumuman dividen.  Tanggal 

Pengumuman (declaration date) adalah tanggal pada saat direksi mengumumkan 

dividen. Pada tanggal tersebut dividen menjadi kewajiban perusahaan dan dicatat 

pada buku perusahaan.  
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Peneliti menggunakan periode pengamatan 11 hari, karena mengacu kepada 

beberapa peneliti sebelumnya diantaranya penelitian Midiastuty et al (2009), 

Pramastuti (2007), Marfuah (2006), Kartini (2001) serta berdasarkan beberapa 

peneliti terdahulu lainnya.  Alasannya adalah karena menganggap bahwa 

pengumuman dividen merupakan peristiwa yang bersifat rutin (setiap tahun 

terjadi) sehingga peristiwa tersebut kemungkinan sudah diantisipasi oleh investor. 

Untuk itu digunakan periode pengamatan yang relatif pendek.   

 

Menurut Winarso (2003) dalam Fitrianti (2009) pemilihan periode pengamatan 11 

hari adalah dengan alasan untuk menghindari adanya faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi hasil penelitian (confounding effect). Jika menggunakan lebih dari 

11 hari, maka ada unsur lain atau pengumuman lain yang dapat mempengaruhi 

hasil penelitian ini, sebaliknya jika periode pengamatan yang digunakan kurang 

dari 11 hari maka ada kemungkinan belum terdapat reaksi. Oleh  karena itu, untuk 

melihat perubahan Abnormal Return yang disebabkan oleh adanya peristiwa 

pengumuman dividen, maka 11 hari dianggap sudah cukup layak dalam 

metodologi event study. 

 

3.5.  Metode Analisis Data 
 

 

3.5.1.  Statistik Deskriptif 

 

Pengujian statistik deskriptif bertujuan untuk mengetahui karakteristik suatu data 

yang akan diteliti.  Statistik deskriptif meliputi nilai rata-rata, nilai maksimum, 

nilai minimum, dan deviasi deviasi standar dari variabel yang akan dianalisis.  
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3.5.2.  Pengujian Normalitas 

 

Pengujian normalitas merupakan tahap awal dalam metode pemilihan analisis 

data.  Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data berdistribusi normal 

atau tidak.  Jika data berdistribusi normal, digunakan uji statistik parametrik 

sedangkan apabila data tidak normal, digunakan uji statistik non parametrik.  

Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji  normalitas Lilliefors 

(Kolmogorov-Smirnov) dengan tingkat significance (Sig.) untuk  P-value α = 0,05.  

 

3.5.3.  Alat Analisis   

 

Dalam penelitian ini, untuk menguji hipotesis digunakan alat analisis uji T (uji 

beda) dengan bantuan softwere SPSS 16.  Untuk pengujian hipotesis pertama 

digunakan uji one sample t-test (one – tailed test) dengan uji sisi sebelah kanan 

sedangkan untuk pengujian hipotesis kedua, digunakan uji two related samples yaitu 

uji wilcoxon signed ranks.  Dalam buku SPSS 16 (2009 : 133), one sample t-test 

merupakan alat untuk menguji perbedaan rata-rata suatu variabel dengan suatu 

konstanta tertentu atau nilai hipotesis.  Sedangkan uji two related samples test 

merupakan pengujian yang melibatkan dua pengukuran pada subjek yang sama 

terhadap suatu pengaruh atau perlakuan tertentu.  Pengukuran pertama dilakukan 

sebelum diberi perlakuan  tertentu dan pengukuran kedua dilakukan sesudahnya. 
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3.5.4.  Pengujian Hipotesis 

 

3.5.4.1.  Pengujian Hipotesis Pertama 

 

Pada hipotesis pertama, digunakan alat uji one sample t-test (one – tailed test) dengan 

uji sisi sebelah kanan. One sample t-test digunakan untuk menguji apakah secara 

statistik terdapat abnormal return (positif atau negatif) disekitar tanggal pengumuman 

dividen meningkat. Tingkat keyakinan yang digunakan dalam pengujian ini adalah 

0,95 atau α = 0,05. 

1. Rumusan hipotesis operasional (abnormal return) sebagai berikut : 

 
Ho : μ

1 
≤ μ

0
 : Tidak terdapat abnormal return positif di sekitar tanggal   

pengumuman dividen pada perusahaan yang melakukan kenaikan 

pembayaran dividen. 

 

Ha : μ
1 
> μ

0
 :  Terdapat abnormal return positif di sekitar tanggal pengumuman 

dividen pada perusahaan yang melakukan kenaikan pembayaran  

dividen.  

 

2.  Kesimpulan berdasarkan hasil uji one sample t test, dengan   kriteria sebagai 

berikut :  

a.  Jika P – value (sig) < 0,05 dan rata-rata abnormal return bernilai 

 positif, maka Ho tidak terdukung dan Ha terdukung.  

b. Jika P – value (sig)  ≥ 0,05 dan rata-rata abnormal return bernilai 

negatif, maka Ho terdukung dan Ha tidak terdukung.  

 

 



38 
 

3.5.4.2.  Pengujian Hipotesis Kedua  

 

Pada hipotesis 2 akan digunakan alat uji wilcoxon signed ranks (one – tailed test) 

dengan uji sisi sebelah kanan.  Variabel yang akan digunakan adalah ROE sebagai 

proksi profitabilitas. Uji wilcoxon signed ranks digunakan untuk melihat apakah 

terdapat perbedaan rata-rata ROE yang cukup signifikan antara sebelum dan 

sesudah pengumuman dividen meningkat.  Tingkat signifikan adalah 0,95 atau α = 

5%. 

1. Rumusan hipotesis operasional (ROE) sebagai berikut : 

 

Ho : μ
2 

≤ μ
0 
:   Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara ROE   

  sebelum dan sesudah pengumuman dividen meningkat. 

 

Ha : μ
2 

> μ
0 
:   Terdapat perbedaan yang signifikan antara ROE sebelum dan 

  sesudah pengumuman dividen meningkat. 

 

2.  Kesimpulan berdasarkan hasil uji wilcoxon signed ranks dengan kriteria 

sebagai berikut : 

 

a. Jika P – value (sig) < 0,05 dan rata-rata ROE t+1 > rata – rata ROE 

t, maka Ho tidak terdukung dan Ha terdukung.  

b. Jika P – value (sig)  ≥ 0,05 dan rata rata-rata ROE t+1 < rata – rata 

ROE t, maka Ho terdukung dan Ha tidak terdukung.  

 

 

 

 

 

 


