
III. METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian pada skripsi ini adalah emiten yang masuk dalam LQ 45 periode

Februari – Juli yaitu indeks yang terdiri dari 45 perusahaan yang tercatat yang

dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar, dengan kriteria-

kriteria yang sudah ditentukan dan melakukan pengumuman pembagian dividen

tunai yang jumlahnya dinaikkan pada Tahun 2010. Adapun alasan peneliti memilih

perusahaan yang melakukan pembagian dividen naik adalah karena adanya

asimetri informasi antara investor dan manajemen yaitu kondisi dimana investor

dihadapkan pada ketidakpastian investasinya, pengumuman dividen tunai naik

dapat dijadikan sinyal untuk memperkirakan prospek earning perusahaan di masa

datang.

Teknik penarikan sampel yang dilakukan secara purporsive sampling, artinya

bahwa sampel yang memenuhi kriteria tertentu yang dikehendaki oleh peneliti.

Kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masuk ke

dalam saham LQ 45 Periode Februari – Juli  Tahun 2010.



41

2. Perusahaan yang mengumumkan pembagian dividen tunai yang jumlah

dividennya naik dari tahun sebelumnya.

3. Emiten tersebut tidak melakukan corporate action lain selama periode

penelitian. Corporate action yang dimaksud adalah stock split, kebijakan

merger dan akuisisi, kebijakan right issue, warrant, dan saham bonus.

4. Selama periode penelitian, perusahaan memiliki data yang lengkap untuk

digunakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka objek penelitian yang akan diteliti ada

20 emiten.

3.2 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang

diterbitkan oleh lembaga, dalam hal ini adalah Bursa Efek Indonesia (BEI), berupa

data harga saham perusahaan LQ 45 yang melakukan pembagian dividen tunai

naik pada Tahun 2010.
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3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode:

1. Penelitian Lapangan (field research)

Yaitu pengumpulan data melalui instansi atau lembaga yang

berkaitan dan website yang relevan dengan pokok bahasan.

2. Penelitian Kepustakaan (library research)

Penelitian ini dilakukan melelui studi literatur serta berbagai publikasi

ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

3.4 Definisi Operasional Variabel

1. Abnormal return adalah kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi

terhadap return yang diharapkan investor. Dengan kata lain abnormal return

adalah selisih dari actual return saham dengan expected return saham.

2. Return pasar mencerminkan situasi perdagangan di bursa efek pada suatu

periode tertentu. Return pasar yang bernilai negatif mengidentifikasikan bahwa

situasi di bursa efek tidak efektif.

3. Return saham diperoleh dari perkembangan harga saham harian, merupakan

return yang telah terjadi dan dihitung berdasarkan data historis.
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3.5 Alat Analisis

1. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori-teori

yang ada dan berkaitan dengan penelitian untuk menjelaskan dan

menyelesaikan permasalahan dengan data yang dimiliki.

2. Analisis Kuantitatif

Langkah-langkah dalam mencari abnormal return saham yaitu sebagai

berikut :

a) Menghitung tingkat pengembalian (real/ actual return) saham setiap

hari selama periode pengamatan dengan menggunakan model total

return dengan dividen dianggap 0, persamaan  :
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Keterangan :

Ri,t = Return untuk sekuritas ke-i pada periode t.

Pi,t = Harga sekuritas ke-i pada periode t.

Pi,t – 1 = Harga sekuritas ke-i pada periode t – 1.



44

b) Expected return, merupakan return yang diharapkan akan terjadi di masa

yang akan datang, expected return dihitung menggunakan market adjusted

model, karena return pasar sama dengan expected return, maka dapat

dirumuskan sebagai berikut:

Rmt = IHSGm,t – IHSGm,t-1

IHSGm,t-1

Keterangan :

Rmt = Hasil pengembalian pasar pada periode t.

IHSGm,t = Indeks harga pasar pada periode t.

IHSGm,t-1= Indeks harga pasar periode t-1

c) Menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan investor (Expected

Return) yang dihitung dengan menggunakan market-adjusted model

sehingga return pasar sama dengan expected return, maka :

E(Rit) = Rmt. (Jogiyanto, 2000)

d) Mencari Abnormal Return (return tidak normal) periode jendela.

Periode jendela (Event period) yang akan digunakan di dalam

penelitian ini adalah selama 31 hari, yaitu 15 hari sebelum tanggal

pengumuman dividen, hari pengumuman, dan 15 hari sesudah

pengumuman dividen. Penetapan jumlah hari, yaitu t - 15 hingga t + 15
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didasarkan pada pertimbangan, semakin panjang periode amatan yang

akan diteliti maka akan semakin mengurangi kekuatan uji statistiknya.

Periode jendela (Event period) :

H-15 hari H+15 hari

0
( Pengumuman Dividen Tunai )

periode estimasi periode pengamatan
periode jendela

Abnormal return periode jendela dicari menggunakan rumus :

ARi,t = Ri,t − E(Ri,t)

Keterangan :

ARi,t = Return tidak normal (abnormal return) sekuritas

ke-i pada periode ke-t.

Ri,t = Return sesungguhnya yang terjadi pada sekuritas

ke-i pada peristiwa ke-t.

E(Ri,t) = Return ekspektasi untuk sekuritas ke-i pada

peristiwa ke-t.
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e) Menghitung Average Abnormal Return (AAR) setiap sekuritas selama

periode jendela :

Keterangan :

AAR = Rata-rata return tidak normal (Average Abnormal

Return).

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

k = Jumlah hari yang terpengaruh oleh pengumuman

peristiwa.

f) Uji Normalitas

Uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data sudah tersebar

secara normal. Untuk uji asumsi normalitas dapat dilihat melalui uji

Kolmogorov-Smirnov.
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3.6 Pengujian Hipotesis

Langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis secara statistik :

a.  Menyusun formulasi hipotesis :

Hipotesis :

Ho : Tidak terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata abnormal return

sebelum dan sesudah pengumuman dividen tunai tahun 2010.

Ha : Terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata abnormal return

sebelum dan sesudah pengumuman dividen tunai tahun 2010.

b. Menentukan pilihan uji statistik

1. Uji One Sample t test

Pengujian statistik dilakukan untuk melihat signifikansi abnormal return

tersebut dan menghitung apakah terdapat abnormal return sama dengan nol.

Uji-t dilakukan dengan membandingkan t-hitung dengan t-tabel sebagai

berikut:

a. Jika t-hitung  > t-tabel  atau sig < 0,05, maka :

- Ho ditolak dan Ha diterima

- Hal tersebut menunjukkan bahwa abnormal return signifikan

b. Jika t-hitung < t-tabel atau sig > 0,05, maka :

- Ho diterima dan Ha ditolak

- Hal tersebut menunjukkan bahwa abnormal return tidak signifikan
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2. Uji Beda Dua Rata-rata

Dalam penelitian ini menggunakan uji beda dua rata-rata dengan uji paired-

sample t test yakni dengan membandingkan antara rata-rata abnormal return

sebelum dan sesudah Pengumuman Dividen Tunai. Dengan ketentuan sebagai

berikut :

a. Jika t-hitung >  t-tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima

b. Jika t-hitung < t-tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak

Ditarik kesimpulan berdasarkan uji statistik yang telah dilakukan dengan tingkat

kepercayaan 95% atau α = 5%.


