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BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan

pendekatan kuantitatif, yakni penelitan ini menitik beratkan pada pengujian

hipotesis dengan menggunakan data-data terukur yang ada untuk menghasilkan

kesimpulan yang dapat digeneralisasikan.

3.2 Identifikasi Variabel

Berdasarkan rumusan masalah, hipotesis, dan model analisis, maka

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel tergantung adalah bid-ask spread (Si,t)

2. Variabel bebas adalah :

a. Harga saham (Pi,t)

b. Volatilitas harga saham (PVi,t)

3.3 Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan memudahkan pengukuran masing-masing variabel

dalam penelitian ini, maka definisi operasional masing-masing variabel tersebut

sebagai berikut:

1. Bid-ask spread (Si,t) dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan

logaritma natural relative bid-ask spread. Relative bid-ask spread menurut

Ekaputra (2006) adalah selisih harga ask dan harga bid dibagi dengan nilai

tengah harga bid-ask, yang dihitung dengan persamaan (2.1).
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2. Harga saham (Pi,t) adalah harga pasar harian pada saat penutupan yang diukur

dengan logaritma natural harga saham penutupan (closing price).

3. Volatilitas harga saham (PVi,t) merupakan perubahan harga saham harian, yang

dapat diukur dengan menggunakan range yang telah disesuaikan, yaitu dengan

pengurangan harga tertinggi dengan harga terendah saham serta pengurangan

harga penutupan dan harga pembukaan saham harian. Perhitungan volatilitas

harga saham dihitung dengan persamaan (2.2) yang kemudian di logaritma

naturalkan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang

diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia. Data-data tersebut meliputi :

1. Daftar perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013.

2. Data harga bid dan harga ask, harga saham, volume perdagangan saham, serta

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2013.

3.5 Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian ini dilakukan dengan

prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan

Prosedur pengumpulan data dengan studi pustaka dilakukan dengan maksud

untuk memperoleh landasan teori yang relevan serta mendukung untuk

dijadikan jawaban hipotesis yang diajukan. Studi pustaka dilakukan dengan

cara mengkaji atau mempelajari serta menelaah literatur-literatur berupa
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artikel, majalah, buku, jurnal, makalah, maupun penulisan terdahulu yang

berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Penelitian Lapangan

Prosedur pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan untuk

mengumpulkan data dengan cara mencatat dan meneliti informasi yang

berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Data tersebut

kemudian dikumpulkan dan diseleksi untuk kemudian diolah dalam penelitian.

Data bid price, ask price, harga dan volatilitas harga saham diperoleh melalui

data ringkasan pergerakan saham harian yang diperoleh dari Bursa Efek

Indonesia.

3.6 Prosedur Penentuan Sampel

Penentuan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan

teknik purposive sampling, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 1 Januari 2013

hingga 31 Desember 2013.

2. Perusahaan yang sahamnya diperdagangkan pada tiap hari perdagangan.

3. Perusahaan yang memiliki data yang dipergunakan sebagai variabel dalam

penelitian.

3.7. Teknik Analisis

Tahap-tahap analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengukur setiap variabel yang digunakan dalam model penelitian untuk

masing-masing perusahaan, yang meliputi, relative bid-ask spread, harga

saham, dan volatilitas harga saham.
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2. Melakukan uji asumsi klasik.

Pengujian asumsi klasik untuk mengidentifikasi gejala penyimpangan asumsi

klasik dalam analisis regresi. Hal ini dimaksudkan untuk menguji apakah

model penelitian yang dibuat telah memenuhi kriteria BLUE (Best Liniear

Unbiased Estimator) atau tidak. Jika asumsi-asumsi tersebut tidak terpenuhi

semua, maka hasilnya akan bias, persamaan regresi yang diperoleh tidak lagi

bersifat BLUE, sehingga pengambilan keputusan menjadi bias.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,

variabel pengganggu atau residual terdistribusi secara normal atau tidak.

Variabel residual yang memiliki distribusi normal berarti bahwa nilai

variabel residual yang kecil memiliki peluang yang lebih besar untuk

teramati. Apabila uji ini tidak terpenuhi, maka tingkat keandalan penduga

secara statistik tidak dapat diterapkan, karena dalam melakukan uji-uji

stratistik seperti uji t dan uji F harus memenuhi asumsi distribusi normal.

Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan metode grafik (Normal P-

Plot) dimana deteksi asumsi model ini dapat dilihat dari penyebaran data

(titik) pada sumbu diagonal grafik. Jika residual data menyebar disekitar

garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya,

maka menunjukan pola distribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik
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seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk

mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi ada

beberapa yaitu sebagai berikut: melihat nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu

estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual

variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi

variabel dependen. Multikolinearitas dapat juga dilihat dari nilai tolerance

dan lawannya, VIF. Apabila nilai Variance Inflation Factor (VIF) lebih

kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0.1, maka tidak ada gejala

multikolinearitas dan apabila nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai

tolerance kurang dari 0.1 berarti terdapat korelasi diantara variabel bebas.

Jika nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi, maka

menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model

regresi linear ada korelasi antar kesalahan penganggu pada periode t

dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi,

maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang

mengalami gelaja autokorelasi akan memiliki standard error yang sangat

besar, sehingga kemungkinan besar model regresi menjadi tidak

signifikan. Untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala autokorelasi dalam

perhitungan regresi atas penelitian ini, maka akan digunakan uji Durbin

Watson (DW test). Cara untuk mengetahui gejala autokorelasi yaitu

dengan membandingkan antara nilai DW dengan ketentuan yang ada :
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- Jika DW < -2 berarti terdapat autokorelasi positif

- Jika -2 < DW < +2 berarti tidak terdapat autokorelasi

- Jika DW > 2 berarti terdapat autokorelasi negatif

d. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual pada satu pengamatan

ke pengamatan lainnya. Jika variance dari residual satu pengamatan ke

pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda

disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang

mengalami homokedastisitas dan tidak terjadi heterokedastisitas.

Heterokedastisitas dapat dideteksi dengan berbagai cara, salah satu cara

untuk menggunakan grafik plot (scatter plot) antara nilai prediksi variabel

dependen dengan nilai residual. Deteksi dapat dilakukan dengan melihat

ada tidaknya pola tertentu pada scatter plot. Bila data yang ditampilkan

pada grafik tersebut membentuk pola tertentu secara teratur maka model

regresi tersebut tidak terbebas dari gejala heterokedastisitas. Tetapi bila

data yang terdapat pada grafik tersebut menyebar secara acak dan tersebar

baik di bawah maupun di atas angka 0 pada sumbu y maka dapat

dipastikan bahwa model regresi tersebut terbebas dari masalah

heterokedastisitas.

3. Melakukan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS 20.

Persamaan regresi berganda ditentukan sebagai berikut:
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a. Regresi untuk permasalahan 1, yaitu regresi pada keseluruhan hari

perdagangan

LnSi,t = α0 + α1LnPi,t + α2LnPVi,t

b. Regresi untuk permasalahan 2, yaitu regresi pada tiap hari perdagangan

LnSi,j = β0 + β1LnPi,j + β2LnPVi,j

4. Melakukan uji parsial t-test (test of significance individual parameter) untuk

mengetahui pengaruh variabel secara parsial. Langkah-langkahnya adalah sebagai

berikut:

a. Merumuskan hipotesis statistik

Permasalahan 1 :

Ho:α1 = 0: harga saham tidak berpengaruh terhadap bid-ask spread pada

keseluruhan hari perdagangan

H1: α1 ≠ 0: harga saham berpengaruh terhadap bid-ask spread pada

keseluruhan hari perdagangan

Ho:α2 = 0: volatilitas harga saham tidak berpengaruh terhadap bid-ask

spread pada keseluruhan hari perdagangan

H1: α2 ≠ 0: volatilitas harga saham berpengaruh terhadap bid-ask spread

pada keseluruhan hari perdagangan

Permasalahan 2 :

Ho: β1 = 0: harga saham tidak berpengaruh terhadap bid-ask spread pada

tiap hari-hari perdagangan

H1: β1 ≠ 0: harga saham berpengaruh terhadap bid-ask spread pada tiap

hari-hari perdagangan
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Ho: β2 = 0: volatilitas harga saham tidak berpengaruh terhadap bid-ask

spread pada tiap hari-hari perdagangan

H1: β2 ≠ 0: volatiltas harga saham berpengaruh terhadap bid-ask spread

pada tiap hari-hari perdagangan

b. Menetapkan nilai α yaitu 5%. 

c. Menetapkan kriteria diterima atau ditolaknya Ho dalam pengambilan

keputusan dengan cara :

Jika sig (nilai uji) > 0,05 artinya Ho diterima dan H1 ditolak atau harga

saham dan volatilitas harga saham tidak berpengaruh terhadap bid-ask

spread baik pada keseluruhan hari perdagangan maupun pada tiap hari

perdagangan

Jika sig (nilai uji) < 0,05 artinya Ho ditolak dan H1 diterima atau harga

saham dan volatilitas harga saham berpengaruh terhadap bid-ask spread

pada keseluruhan hari perdagangan maupun pada tiap hari perdagangan

d. Mengambil kesimpulan dari hasil perhitungan tersebut.

5. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur persentase variasi

variabel dependen yang dijelaskan oleh semua variabel independennya. Nilai

koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1 (0 < R2 < 1), artinya semakin

tinggi nilai R2 suatu regresi atau semakin mendekati 1, maka hasil regresi

tersebut semakin baik. Hal ini berarti variabel-varibel independen mampu

menjelaskan variabilitas variabel dependen.
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