
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Penelitian ini membahas fenomena Weekend effect, January effect, Rogalski 

effect, dan pengumuman earnings. Objek penelitian yang digunakan adalah 

perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Indeks LQ45 secara berturut-turut 

tahun 2013-2015. Berdasarkan LQ45 Index Methodology, Indeks Likuiditas Bursa 

Efek Jakarta (Indeks LQ45) merupakan indeks rata-rata kapitalisasi pasar yang 

terdiri dari 45 emiten yang memiliki likuiditas tertinggi yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Indeks LQ45 setidaknya memiliki 70% nilai kapitalisasi 

dan transaksi pada pasar saham, yang diseleksi berdasarkan kriteria: 

1. Termasuk dalam 60 saham teratas dengan rata-rata nilai transaksi tertinggi di 

pasar reguler dalam 12 bulan terakhir. 

2. Dari 60 saham, 45 saham dari emiten dipilih dengan rata-rata nilai transaksi, 

kapitalisasi pasar, jumlah hari diperdagangkan, dan frekuensi transaksi 

tertinggi selama 12 bulan terakhir. 

3. Saham dari perusahaan tersebut harus termasuk dalam perhitungan Jakarta 

Composite Index (JCI)/ Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 

4. Perusahaan dari saham tersebut harus tercatat di BEI minimal 3 bulan. 

5. Perusahaan dari saham tersebut memiliki kondisi keuangan yang baik, 

prospek untuk bertumbuh, perdagangan dan transaksi dengan frekuensi yang 

tinggi dalam pasar regular. 
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3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan metode studi peristiwa (event study) dan 

causal study. Menurut Tandelilin (2010), event study merupakan metodologi 

untuk pengujian teori atau hipotesis efisiensi pasar bentuk setengah kuat, dengan 

mendeteksi respons pasar terhadap suatu peristiwa yang dipublikasikan. Menurut 

Sekaran dan Bougie (2013), causal study menguji apakah satu variabel 

menyebabkan perubahan. Dalam causal study, peneliti tertarik dalam 

menggambarkan satu faktor atau lebih yang menyebabkan suatu masalah. 

Studi peristiwa yang dilakukan, untuk menguji keberadaan fenomena dari 

Weekend effect (Ha1), January effect (Ha2), Rogalski effect (Ha3) dan 

pengumuman earnings (Ha4) dengan melakukan uji komparatif atau uji beda. 

Dalam hal ini, uji komparatif dilakukan dengan membandingkan 2 (dua) 

abnormal return pada waktu tertentu dengan menggunakan Cumulative Abnormal 

Return (CAR). Untuk menguji keberadaan fenomena dari Weekend effect, CAR 

akan dibandingkan antara hari Jumat dengan Senin. Untuk menguji keberadaan 

fenomena dari January effect, CAR akan dibandingkan antara bulan Januari 

dengan selain bulan Januari. Untuk menguji keberadaan fenomena dari Rogalski 

effect, CAR akan dibandingkan antara hari Senin bulan Maret dengan hari Senin 

selain bulan Maret. Untuk menguji pengumuman earnings, CAR akan 

dibandingkan sebelum dan sesudah pengumuman earnings pada periode jendela t-

10 dan t+10.  

Dalam causal study, peneliti juga tertarik untuk menggambarkan 

pengaruh pengumuman earnings yang diproksikan dengan EPS terhadap 

Pengaruh Weekend..., Alvian, FB UMN, 2017



abnormal return untuk menguji Ha5. EPS merupakan laba yang tersedia untuk 

setiap lembar saham yang beredar sehingga EPS dapat menggambarkan informasi 

bagi investor berupa gambaran keuntungan yang dapat diberikan oleh perusahaan. 

Hal tersebut dapat memacu terjadinya abnormal return sebagai reaksi dari 

investor terhadap pengumuman earnings tersebut. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

3.3.1 Abnormal Return 

Abnormal return adalah tingkat pengembalian (return) yang berasal dari selisih 

antara return aktual dengan return harapan. Abnormal return akan positif jika 

return yang didapatkan lebih besar dari return yang diharapkan atau return yang 

dihitung. Sedangkan abnormal return akan negatif jika return yang didapat lebih 

kecil dari return yang diharapkan atau return yang dihitung. Pendekatan yang 

digunakan dalam menghitung abnormal return pada penelitian ini adalah market-

adjusted returns. Abnormal return menurut Brown dan Warner (1980) dalam 

Tandelilin (2010) dengan pendekatan market-adjusted returns dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

ARi,t = return tak normal sekuritas i pada hari t. 

Ri,t = return aktual sekuritas i pada hari t. 

ARi,t = Ri,t – RM,t 
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RM,t = return pasar pada hari t. 

Return realisiasian atau return sesungguhnya (actual return) merupakan 

return yang terjadi pada waktu ke-t yang merupakan selisih antara harga saham 

sekarang terhadap harga saham sebelumnya. Harga saham sekarang yang 

digunakan dalam mencari actual return adalah harga saham penutupan (closing 

price) karena dianggap telah menggambarkan seluruh aktivitas bursa pada hari 

itu. Menurut Dewi dan Putra (2013), return individual yang merupakan actual 

return saham dapat dihitung dengan menggunakan rumus:  

 

 

Keterangan: 

Ri,t = return individual saham i pada saat t. 

Pt = harga penutupan saham i pada saat t. 

Pt-1 = harga penutupan saham i pada saat t-1. 

Expected return merupakan return yang diharapkan akan diperoleh 

investor dimasa yang akan datang. Perhitungan expected return  menggunakan 

market-adjusted model, diukur dengan menggunakan Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG). Indeks Harga Saham Gabungan digunakan karena dapat 

menggambarkan keadaan pasar secara keseluruhan. Return ini diperoleh dengan 

cara mencari selisih antara IHSG pada hari tertentu dikurangi IHSG hari 

sebelumnya, kemudian dibagi IHSG hari sebelumnya. Rumus perhitungan return 

pasar (Dewi dan Putra, 2013) yaitu: 
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Keterangan: 

RM,t = tingkat return pasar pada saat t. 

IHSGt = Indeks Harga Saham Gabungan pada saat t 

IHSGt-1 = Indeks Harga Saham Gabungan pada saat t-1 

Untuk mengukur besarnya abnormal return, return-return yang tak 

normal tersebut kemudian dijumlahkan selama periode tertentu yang 

menghasilkan return tak normal kumulatif (Cumulative Abnormal Return). 

Cumulative Abnormal Return (CAR) dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

(Lestari, 2011): 

 

 

Keterangan: 

ARit  = kumpulan Abnormal Return pada periode tertentu. 

Untuk menguji Ha1 (Weekend effect), maka CAR akan dibandingkan 

antara hari Jumat dan hari Senin. Untuk menguji Ha2 (January effect), maka CAR 

akan dibadingkan antara bulan Januari dan selain bulan Januari. Untuk menguji 

Ha3 (Rogalski effect), maka CAR akan dibandingkan antara hari Senin bulan 

Maret dan hari Senin selain bulan Maret. Untuk menguji Ha4 (pengumuman 

earnings), maka CAR akan dibandingkan antar 10 hari sebelum pengumuman 

earnings (t-10) dengan 10 hari setelah pengumuman earnings (t+10). Untuk 

menguji Ha5 (pengumuman earnings), akan menggunakan abnormal return pada 

hari pengumuman earnings.  
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Untuk menghitung Cumulative Abnormal Return tersebut, maka akan 

digunakan aplikasi microsoft excel dalam menghitung rumus tersebut. Untuk 

memudahkan perhitungan, maka data harian saham akan diberikan kode dalam 

harian maupun dalam bulanan. Jika data tersebut hari senin, maka akan diberikan 

kode 1, hari Selasa diberikan kode 2, hari Rabu 3 diberikan kode 3, hari Kamis 

diberikan kode 4, dan hari Jumat diberikan kode 5. Kode tersebut diberikan pula 

secara bulanan pada saham harian, dimana kode tersebut diberikan secara urut 1-

12 berdasarkan bulan pada saham harian. Kode-kode tersebut diberikan agar dapat 

dilakukan penghitungan data dengan menggunakan fungsi “SUMIF” pada aplikasi 

microsoft excel.  

  

3.3.2 Pengumuman Earnings 

Pengumuman earnings adalah informasi yang diberikan oleh emiten berupa laba 

yang tersaji dalam laporan keuangan. Pengumuman earnings juga merupakan 

salah satu informasi yang tersedia di pasar modal, yang digunakan oleh para 

investor sebagai pelaku pasar untuk mengevaluasi kinerja emiten untuk 

menentukan keputusan investasi mereka. Untuk menguji pengumuman earnings 

pada Ha4, akan dilakukan uji beda atau uji komparatif terhadap Cumulative 

Abnormal Return (CAR) antara sebelum (t-10) dan sesudah (t+10) pengumuman 

earnings, dimana tanggal pengumuman earnings berdasarkan data dari ICaMEL. 

Pengumuman earnings juga akan diuji pada Ha5, dimana pengumuman earnings 

diproksikan dengan Earnings Per Share (EPS). EPS adalah sebuah rasio untuk 

mengukur laba bersih yang didapat pada setiap lembar saham biasa yang beredar 
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(Weygandt, dkk., 2015). Hal ini dihitung dengan membagi laba bersih yang 

tersedia bagi pemegang saham biasa dengan jumlah rata-rata tertimbang saham 

biasa yang beredar sepanjang tahun. 

Variabel independen ini yaitu pengumuman earnings, sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Virginia, dkk (2012) diukur dengan menggunakan 

Earnings Per Share (EPS). Rumus perhitungan EPS (Kieso, dkk, 2014) yaitu: 

 

Keterangan: 

Net Income  = laba bersih dari operasi tahun berjalan. 

Preference Dividends = dividen yang dibagikan kepada pemegang saham 

istimewa. 

WAOS = Weighted-Average Ordinary Shares Outstanding (rata-    

 rata tertimbang saham biasa yang beredar). 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diambil dari sumber 

yang sudah ada (Sekaran dan Bougie, 2013). Sumber dari data ini adalah dari: 

1. Harga saham penutupan dari perusahaan terbuka atau go public LQ45 yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berturut-turut tahun 2013-

2015, dimana harga saham yang digunakan adalah harga saham penutupan. 

Harga saham penutupan tersebut diperoleh melalui http://finance.yahoo.com. 
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2. Laporan laba rugi perusahaan terbuka atau go public LQ45 yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berturut-turut tahun 2013-2015. Laporan 

laba rugi tersebut diperoleh melalui http://www.idx.co.id.  

3. Tanggal perusahaan menyampaikan laporan keuangan kepada publik 

didapatkan dari ICaMEL. 

 

3.5 Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan go public. Untuk 

mendapatkan sampel yang repesentatif yang bisa menggambarkan populasi 

sebenarnya maka digunakan metode purposive sampling. Purposive sampling 

merupakan metode pemilihan sampel dimana sampel dipilih berdasarkan kriteria 

atau karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti (Sekaran dan Bougie, 

2013). Sampel yang diambil memiliki batasan-batasan spesifikasi yang harus 

dimiliki oleh data tersebut yaitu: 

1. Perusahaan go public yang termasuk dalam LQ45 tercatat di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) secara berturut-turut selama tahun 2013-2015. 

2. Perusahaan menyajikan laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember, 

serta telah diaudit oleh auditor independen dengan opini wajar tanpa 

modifikasian atau opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf penjelas 

secara berturut-turut selama tahun 2013-2015. 

3. Perusahaan meyajikan laporan keuangan dengan menggunakan mata uang 

Rupiah sebagai mata uang penyajian berturut-turut selama tahun 2013-2015. 
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4. Perusahaan membukukan laba tahun berjalan berturut-turut selama tahun 

2013-2015. 

5. Perusahaan tidak melakukan aksi korporasi share split dan share reverse 

berturut-turut selama tahun 2013-2015. 

6. Saham dari perusahaan tersebut aktif diperdagangkan berturut-turut selama 

tahun 2013-2015. 

7. Harga saham perusahaan tidak pernah menyentuh angka terendah (Rp 50,-) 

secara berturut-turut selama tahun 2013-2015. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskripsi memberikan gambaran/ deskripsi suatu data yang dilihat dari 

nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum, dan range (Ghozali, 

2016). 

 

3.6.2 Uji Normalitas 

Ghozali (2016) menyatakan uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual 

mengikuti distribusi normal.Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi 

tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Metode yang digunakan dalam penelitian 
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ini untuk mendeteksi normalitas distribusi data adalah dengan menggunakan uji 

statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Caranya adalah dengan menentukan terlebih 

dahulu hipotesis pengujian yaitu: 

H0 : Data residual berdistribusi normal 

Ha : Data residual tidak berdistribusi normal 

Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dikatakan normal, 

sedangkan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dikatakan tidak 

normal. 

 

3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian ini dilakukan sebelum hipotesis diuji. Uji asumsi klasik yang akan 

dilakukan terdiri dari dua uji, yaitu uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. 

 

3.6.3.1 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linear ada korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode 

t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2016). Model regresi yang baik adalah regresi yang 

bebas dari autokorelasi. Salah satu uji yang dapat digunakan untuk mengetahui 

ada tidaknya autokorelasi adalah uji Durbin-Watson. Pengambilan keputusan ada 

tidaknya autokorelasi sebagai berikut: 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak  ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif No decision dl ≤ d ≤ du 
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Tidak ada autokorelasi negatif Tolak 4 – dl < d < 4 

Tidak ada autokorelasi negatif No decision 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl 

Tidak ada autokorelasi, positif 

atau negatif 

Tidak ditolak du < d < 4- du 

 

 

3.6.3.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heterodakesitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

(Ghozali, 2016). Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap, maka disebut Homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskesdatisitas atau 

tidak terjadi Heteroskesdatisitas. 

 Menurut Ghozali (2016) salah satu cara untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi 

variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan nilai residualnya SRESID. 

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot SRESID dan ZPRED dimana sumbu 

Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y 

sesungguhnya) yang telah di-studentized. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik 

yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar 

kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 
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Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

3.6.4 Uji Hipotesis 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah terdapat nilai rata-rata yang 

berbeda secara statistik, serta sebab-akibat dari variabel independen terhadap 

variabel dependen. Untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan, maka pengujian 

pada Ha1, Ha2, serta Ha3 akan dilakukan pengujian independent samples t-test. 

Pengujian tersebut digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak 

berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda (Ghozali, 2016). Ha4 akan 

diuji dengan paired samples t-test, karena kedua sampel saling berhubungan 

antara sebelum pengumuman earnings dengan sesudah pengumuman earnings. 

Asumsi yang harus dipenuhi independent samples t-test dan paired samples t-test 

ini adalah perbedaan rata-rata harus berdistribusi normal dan menggunakan 

tingkat signifikansi α = 5%. Dasar dalam pengambilan keputusan atas uji ini yaitu 

(Ghozali, 2016): 

1. Jika probabilitas > 0,05, maka H0 tidak dapat ditolak. 

2. Jika probabilitas < 0,05, maka H0 ditolak. 

 

Untuk menguji Ha5 dimana pengumuman earnings yang diproksikan 

dengan EPS yang diduga mempengaruhi abnormal return, maka akan pengujian 

akan dilakukan dengan menggunakan uji regresi sederhana dengan persamaan 

regresi sebagai berikut: 
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Keterangan: 

ARt  = abnormal return pada hari ke-t 

α  = konstanta 

β1  = koefisien regresi 

EPS  = Earnings Per Share 

et  = residual 

 

3.6.4.1 Uji Koefisien Korelasi (R) 

Nilai R menunjukkan koefisien korelasi, yaitu mengukur kekuatan hubungan antar 

variable independen dengan variabel dependen. Nilai koefisien korelasi atara -1 

dan +1. Tanda negatif (-) menunjukkan bahwa variabel independen memiliki 

hubungan negatif dengan variabel dependen. Tanda positif (+) menunjukkan 

bahwa variabel independen memiliki hubungan positif dengan variabel dependen. 

Jika nilai R berada di antara 0 sampai +0,5 atau -0,5 sampai 0, berarti hubungan  

antara variabel independen dengan variabel dependen lemah. Jika nilai R berada 

di antara +0,5 sampai +1 atau -1 sampai -0,5 berarti hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen kuat (Lind, dkk., 2015). 

 

3.6.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-

ARt = α + β1 EPS + et 
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variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas 

(Ghozali, 2016).  

 Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap 

tambahan satu variabel independen, maka R2 pasti meningkat tidak peduli apakah 

variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh 

karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R2 

pada saat mengevaluasi nama model regresi terbaik. Tidak seperti R2, nilai 

adjusted R2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan 

kedalam model (Ghozali, 2016). 

 

3.6.4.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen 

atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen/terikat. Uji statistik F mempunyai tingkat 

signifikansi α = 5%. Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan uji 

statistik F adalah jika nilai signifikansi F (p-value) < 0.05, maka hipotesis 

diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara bersama-

sama mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2016). 

 

3.6.4.4 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 
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dependen. Uji t mempunyai nilai signifikansi α = 5%. Kriteria pengujian hipotesis 

dengan menggunakan uji statistik t adalah jika nilai signifikansi t (p-value) <0.05, 

maka hipotesis alternatif diterima, yang menyatakan bahwa suatu variabel 

independen secara invidual dan signifikansi mempengaruhi variabel dependen 

(Ghozali, 2016). 
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