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III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Pengumpulan Data

3.1.1 Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara

mencari dan mempelajari berbagai literatur, jurnal, karangan ilmiah dan

penerbitan lainnya yang berhubungan dengan penulisan.

3.1.2 Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu penelitian dimana penulis mengadakan penelitian

dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, menyalin

dokumen, catatan-catatan perusahaan yang berkaitan dengan topik dan judul

penelitian. Semua data diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

3.1.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang

bersifat sekunder, yaitu data hasil penelitian yang sumbernya didapat dengan cara

melakukan pengumpulan data berupa laporan keuangan Bursa Efek Indonesia

(BEI) periode 2008-2012.
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3.2 Populasi dan Sampel

Penelitian ini populasinya adalah perusahaan-perusahaan property dan real estate

yang tercatat di Bursa Efek  Indonesia (BEI). Teknik pengambilan sampel yang

digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Menurut Arikunto

(2006:134) adalah pengambilan sampel yang sering digunakan dalam penelitian

secara sengaja. Penulis menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada

pertimbangan tertentu. Jadi sampel diambil tidak secara acak, tapi ditentukan

sendiri oleh penulis.

Adapun kriteria-kriteria dalam pemilihan sampel, yaitu sebagai berikut :

1. Perusahaan-perusahaan yang yang telah terdaftar di Bursa Efek

Indonesia (BEI) yang bergerak di sektor property dan real estate

periode 2008-2012.

2. Memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang

digunakan selama penelitian dilakukan dari tahun 2008-2012.

3. Menerbitkan laporan keuangan perusahaan lengkap dan sesuai dengan

variable yang diteliti tahun 2008-2012.

Setelah melalui tiga kriteria tersebut, maka peneliti menetapkan 6 perusahaan

yang dapat dijadikan sampel penelitian dari 44 perusahaan tergolong dari sektor

property dan real estate, diantaranya adalah :
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Tabel 3.1 :

Daftar nama perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

No Nama Perusahaan IPO

1 PT Intiland Development Tbk. 14 September 1991

2 PT Perdana Gapura Prima Tbk 10 Oktober 2007

3 PT Bekasi Asri Pemula Tbk. 14 Januari 2008

4 PT Modernland Realty Tbk. 18 Januari 1993

5 PT Bukit Darmo Property Tbk. 15 Juni 2007

6 PT Cowell Development Tbk. 19 Desember 2007

Sumber : IDX

3.3 Variabel Penelitian dan Definisis Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.3.1 Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen (variable Y)

Yaitu variable yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel

terikat dari penelitian ini adalah harga saham yang dinotasikan dengan Y.

2. Variabel Independen (variabel X)

Yaitu variabel yang menjadi sebab terjadinya atau terpengaruhnya variabel

dependen. Ada beberapa variabel independen yang dipergunakan untuk

mengukur pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap efisiensi perusahaan.

Variabel-variabel independen dalam penelitian ini yaitu Debt to Equity Ratio

(DER) dan Return On Investment (ROI).
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3.3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisis dari variabel-variabel yang digunakan dalam

penelitian ini dan menunjukkan cara pengukuran dari masing-masing variabel.

Berdasarkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka dapat diuraikan

dalam berbagai variabel operasional yang didefinisiskan sebagai berikut :

1) Harga Saham

Menentukan harga saham biasanya digunakan untuk menghitung return

perusahaan. Untuk mengetahui harga saham yaitu sebagai berikut :

2) Asset Turn Over

Menentukan Perputaran Total Aktiva / Total Asset Turnover

Perputaran Total Aktiva adalah suatu rasio yang bertujuan untuk

mengukur tingkat efisiensi aktiva perusahaan didalam menghasilkan

volume penjualan tertentu

- Aktiva Lancar

- Total Aktiva

- Perputaran Aktiva

Aktiva Lancar = Kas + Surat Berharga + Piutang + Persediaan

Total Aktiva = Aktiva Lancar + Aktiva Tetap

Perputaran Aktiva = Pejualan x 1 Kali

Total Aktiva

Harga Saham tahunan = (Harga stock sekarang – Harga stock tahun lalu)

Harga stock tahun lalu
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3) Net Profit Margin

Menentukan Rasio Laba Bersih / Net Profit Margin

Rasio laba bersih mengukur besarnya laba bersih yang dicapai dari

sejumlah penjualan tertentu.

- Total Biaya

- Laba Setelah Pajak

- Net Profit Margin

4) Debt to Equity Ratio (DER)

Menentukan Debt to Equity Ratio (DER)

DER menunjukkan komposisi atau struktur modal dari total utang

terhadap total modal yang dimiliki perusahaan.

5) Return On Investasi (ROI)

Menentukan Return On Investasi (ROI) Du Pont system

ROI dapat mengukur tingkat keuntungan yang dihasilkan dari investasi

total perusahaan.

Total Biaya = Harga Pokok Penjualan + Beban Usaha + Bunga +Pajak

Laba Setelah Pajak = Penjualan – Total Biaya

Net Profit Margin  =  Laba Setelah Pajak x 100%
Penjualan

ROI = Net Profit Margin x Perputaran Aktiva

DER = Total Utang
Ekuitas
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3.4 Uji Asumsi Klasik

3.4.1 Uji Normalitas

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji data variabel bebas (X) dan data

variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah berdistribusi

normal atau berdistribusi tidak normal.

A. Uji Grafik

Uji grafik yang digunakan untuk mendeteksi normalitas data adalah dengan

melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan

distribusi yang mendekati distribusi normal. Hasil dari uji normalitas adalah

sebagai berikut :

Gambar 3.1 Grafik Histogram

Sumber : Data yang diolah
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Gambar 3.1 menunjukan bahwa pola data terdistribusi secara normal, tetapi jika

hanya menggunakan grafik histogram sebagai kesimpulan normal tidaknya data,

maka hal tersebut belum terlalu akurat. Metode lain yang dapat digunakan dalam

analisis grafik yaitu dengan melihat normal probability plot, yang

membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal.

Dasar pengambilan keputusan dengan analisis grafik normal probability plot

adalah (Gozhali,2007) :

1. Jika titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2. Jika titik menyebar jauh dari garis dan atau tidak mengikuti arah garis

diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Gambar : 3.2 Normal Probability Plot

Sumber : Data yang diolah
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B. Uji Statistik Non-Parametrik Kolmogorof-Smirnov (K-S)

Dasar penelitian keputusan uji statistic dengan kolmogorof-smirnov Z (1-Sample

K-S) adalah :

1. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Hal

ini berarti data terdistribusi tidak normal.

2. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Hal ini

berarti data terdistribusi normal.

Tabel  3.2

Hasil Perhitungan Uji One-Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual

N 30

Normal Parametersa Mean .0000000

Std. Deviation .77420104

Most Extreme Differences Absolute .118

Positive .093

Negative -.118

Kolmogorov-Smirnov Z .649

Asymp. Sig. (2-tailed) .794

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Data yang diolah

Tabel 3.2 memperlihatkan hasil uji statistik  Kolmogorov-Smirnov (K-S)

menunjukkan data telah terdistribusi secara normal. Hal ini ditunjukkan dengan

uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) yang menunjukkan hasil yang memiliki tingkat
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signifikan sebesar 0,794 berarti data terdistribusi secara normal. Dengan demikian

dapat disimpulkan model regresi memenuhi asumsi normalitas.

3.4.2 Uji Autokolerasi

Uji autolerasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan

asumsi klasik autokolerasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan

dengan pengamatan lain pada model regresi, prasyarat yang harus terpenuhi

adalah tidak adanya autokolerasi dalam model Durbin-Watson (uji DW) dengan

ketentuan sebagai berikut :

1. Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) maka hipotesis nol

ditolak, yang berarti terdapat  autokolerasi.

2. Jika d terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol diterima yang

berarti tidak ada autokolerasi.

3. Jika d antara dL dan dU atau (4-Du) dan (4-dL), maka tidak menghasilkan

kesimpulan yang pasti.

Tabel 3.3

Hasil Perhitungan Uji Autokolerasi

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the

Estimate Durbin-Watson

1 .616a .379 .333 .80236 1.170

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y
Sumber : Data yang diolah

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson hitung sebesar d=1,170.

Dengan diketahui nilai T (jumlah sampel) = 30, k (jumlah variabel bebas) = 2,
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nilai dL (batas bawah) = 1,4368 dan Du (batas atas) = 1,1432. Maka dapat

dihitung (4-dU) yaitu 4-1,1432 = 2,8568 dan dU (4-Du) yaitu 4 – 1,4368 =

2,5632. Dapat disimpulkan bahwa nilai dw diantara dU dan (4-dU), yaitu 1,1432

< 1,170 < 2,8568, maka dapat disimpulkan hipotesis nol diterima, yang berarti

tidak ada autokolerasi.

3.4.3 Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain

(Ghozali,2001). Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain

tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas.

Model regresi yang baik adalah yang Homokedastisitas atau tidak terjadinya

heterokedastisitas pada penelitian ini diuji dengan melihat grafik scatterplot antara

nilai prediksi variabel depnden (ZPRED) dengan nilai residualnya (SRESID).

Dengan pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka

mengindikasikan telah terjadinya hetrokedastisitas.

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah

angka sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Hasil uji heterokedastisitas dengan menggunakan grafik scatterplot adalah

sebagai berikut :
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Grafik 3.3 Grafik Scatterplot
Sumber : Data yang diolah

Hasil pengujian dengan tingkat probabilitas signifikansi variabel independen <

0,05% atau 5% pada gambar 3.3 dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas

atau menyebar, titik-titik penyebaran berada di atas dan di bawah angka 0 pada

sumbu Y, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas

dan model regresi layak digunakan.

3.4.4 Uji Multikoleninearitas

Uji multikoleninearitas digunakan untuk menguji apakah didalam model regresi

ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang

baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel inedependen.

Multikoleninearitas dapat dilihat dengan membandingkan nilai tolerance dan

variance infaction factor (VIF). Multikoleninearitas terjadi jika nilai tolerance <

0,10% atau VIF > 0.
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Tabel 3.4

Hasil Perhitungan Uji Multikoninearitas

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 3.540 .625 5.665 .000

X1 -.301 .157 -.328 -1.913 .066 .782 1.279

X2 .366 .161 .390 2.271 .031 .782 1.279

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data yang diolah

Tabel 3.4 dapat dilihat bahwa Debt to Equity Ratio (DER) dan Return On

Investment (ROI) menunjukkan nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10. Oleh karena

itu, dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model

regresi penelitian ini adalah variabel bebas dari multikoleninearitas atau dapat

dipercaya dan obyektif.

3.4.5 Analisis Regresi Linier

Analisis regresi digunakan untuk menguji pengaruh factor-faktor fundamental,

yaitu ROI Tottal Asset Turnover dan Profit Margin terhadap harga saham dengan

menggunakan regresi sederhana dengan tingkat signifikan 5%. Persamaan regresi

dalam penelitian ini adalah :

Dimana :

Y      : (LN) Harga Saham

A      : konstanta

Y = a+b1X1+e
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X1 : (LN) Return On Investment (ROI)

B1 : besaran koefisien regresi dari masing-masing variabel

e       : error

Besarnya konstanta dalam a dan besarnya koefisien regresi masing-masing

variabel independen yang ditunjukkan X. Analisis regresi dilakukan untuk

mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel

dependennya.

3.4.6 Uji Statistik F (Uji F-test)

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama

terhadap variabel dependen. Pengujian dalam penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan significance level 0,05 (a=5%) dan membandingkan F hitung

dengan F tabel. Pengujian dengan menggunakan significance level 0,05 (a=5%)

penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan criteria sebagai berikut :

1. Apabila nilai signifikansi f<0,05, maka HO ditolak atau Ha diterima yang

berarti koefisien regresi signifikan, artinya terdapat pengaruh yang

signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.

2. Apabila nilai signifikansi f>0,05, maka Ho atau Ha ditolak yang berarti

koefisien regresi tidak signifikan. Hal ini artinya variabel independen

tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
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3.4.4 Uji Koefisien Determinasi ( )

Nilai R digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam

menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah

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

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai

yang mendekati satu (1) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Nilai R digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam

menerangkan variabel independen, tapi karena R mengandung kelemahan

mendasar, yaitu adanya biass terhadap jumlah variabel independen yang

dimasukkan ke dalam model, maka dalam penelitian ini menggunakan

adjusted R berkisar anatara nol dan satu. Jika nilai adjusted R semakin

mendekati satu maka makin baik kemampuan model tersebut dalam menjelaskan

variabel independen.

3.4.5 Uji t-statistik

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel

independen dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dalam penelitian

ini dilakukan dengan dua cara yaitu menggunakan significance level 0,05 (α=5%).

Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan criteria sebagai berikut :

1. Bila nilai signifikansi t < 0,05, maka Ho ditolak, artinya terdapat pengaruh

yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.



37

2. Bila nilai signifikansi t > 0,05, maka Ho diterima, artinya tidak ada

pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel

dependen.


