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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

kuantitatif yang mengamati pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham 

pada perusahaan Otomotif yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.  

Menurut Nawawi (2003 :64) Metode deskriptif yaitu metode-metode 

penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena yang 

bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-

fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan 

interprestasi yang rasional dan akurat. Menurut Sugiyono (2005:21) memberikan 

pendapat mengenai metode deskriptif sebagai berikut “Metode Deskriptif adalah 

metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil 

penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.”  

3.2  Populasi dan Sampel  

 Populasi penelitian ini adalah perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2009-2011. Metode pemilihan sampel dilakukan 

secara purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Perusahaan-perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011 

2. Perusahaan-perusahaan otomotif yang menerbitkan laporan keuangan yang 

telah diaudit dalam periode 2009-2011 

3. Perusahaan sampel mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap 

selama periode pengamatan. 
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3.3  Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder menurut Sarwono (2007:123) adalah data yang sudah tersedia sehingga 

kita tinggal mencari dan mengumpulkan.  

Untuk mendukung definisi diatas definisi menurut Hanke dan Reitsch data 

sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan 

di publikasikan kepada masyarkat pengguna data. (Kuncoro,2005:127) 

 Berdasarkan definisi dari kedua ahli diatas dapat disimpulkan data sekunder 

adalah data yang sudah tersedia atau telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul 

data dan di publikasikan kepada masyarakat pengguna data sehingga kita tinggal 

mencari dan mengumpulkan. 

Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Data perusahaan-perusahaan Otomotif yang diperoleh dari situs 

Indonesian Stock Exchange (http://www.idx.co.id). 

2. Data Earnings Per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER), Net Profit 

Margin (NPM), Current Ratio (CR), Price Earning Ratio (PER)  tersedia 

di Indonesian Capital Market Directory (ICMD). 

3. Harga saham penutupan (closing price) sekitar tanggal publikasi. 

3.4  Identifikasi dan Pengukuran Variabel 

 Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah harga saham penutupan (closing price) sekitar tanggal 

publikasi, penggunaan harga saham sekitar tanggal publikasi dimaksudkan agar 

pasar dapat bereaksi terhadap laporan keuangan yang dipublikasikan oleh emiten. 

Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah Earnings per Share 
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(EPS),Debt to Equity Ratio (DER),Net Profit Margin (NPM), Current Ratio (CR), 

dan Price Earning Ratio (PER)  dan variable yang tersedia dalam laporan 

keuangan, Adapun pengukuran dari masing-masing variabel diatas adalah sebagai 

berikut : 

a. Harga Saham  

 Harga saham sekitar tanggal publikasi, yaitu rata-rata harga saham 3 (tiga)  

hari  sebelum atau sesudah tanggal publikasi. 

b. Earnings Per  Share (EPS)  

EPS , merupakan indikator untuk mengukur seberapa besar tiap lembar 

saham dapat menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya. EPS dalam 

penelitian ini dinyatakan dengan symbol X1 Nilai EPS dapat diperoleh 

dengan menggunakan rumus : 

  

 

     c. Debt to Equity Ratio (DER) 

Merupakan indikator untuk mengukur seberapa besar utang yang dimiliki 

oleh perusahaan atas ekuitas (modal sendiri) dari perusahaan tersebut. DER di 

dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan dengan 

symbol X2. Nilai dari DER diperoleh dengan menggunakan rumus : 

 

  

d.   Net Profit Margin (NPM) 

NPM merupakan ukuran tingkat laba bersih sesudah pajak dibandingkan 

dengan penjualan bersih. NPM di dalam model regresi yang digunakan dalam 
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penelitian ini dinyatakan sebagai symbol X3. Nilai NPM diperoleh dengan 

menggunakan rumus : 

              

 

e.  Current Ratio (CR) 

 Current  Ratio adalah perbandingan  antara  aktiva lancar  dan utang  

lancar (Miswanto dan Eko Widodo, 1998, hal 83). CR di dalam model regresi 

yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan sebagai symbol X4. Nilai CR 

diperoleh dengan rumus :  

Current Ratio   =           Aktiva Lancar  

                  Kewajiban Lancar  

Current  ratio  menunjukkan  kemampuan  perusahaan  untuk  membayar  

utangnya  yang harus  segera  dipenuhi dengan mengunakan aktiva lancar yang 

dimilikinya. 

f.   Price Earning Ratio (PER) 

 PER didefinisikan sebagai rasio antara harga pasar saham dengan laba per 

saham. PER di dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini 

dinyatakan sebagai symbol X5. Nilai PER diperoleh dengan rumus :  

 PER =  Stock Price per Share 

    Earning Per Share 

3.5   Uji Asumsi Klasik 

Resmi (2002:289), uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah 

model regresi yang diperoleh dapat menghasilkan estimator linear yang baik., 
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Agar dalam analisis regresi diperoleh model regresi yang bisa 

dipertanggungjawabkan,maka harus diperhatikan asumsi-asumsi berikut : 

a. Terdapat hubungan linear antara variabel bebas dan variabel terikat.  

b. Besarnya varians error (faktor  pengganggu) bernilai konstan untuk  seluruh 

nilai variabel bebas (bersifat homoscedasticity).  

c. Independensi dari error (non autocorrelation).  

d. Normalitas dari distribusi error.  

e. Multikolinearitas yang sangat rendah. 

 Dalam analisis regresi linear berganda perlu menghindari penyimpangan 

asumsi klasik supaya tidak timbul  masalah dalam penggunaan analisis tersebut. 

Untuk tujuan tersebut maka harus dilakukan pengujian terhadap empat asumsi 

klasik berikut ini: 

3.5.1 Uji Normalitas 

 Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis statitik 

dengan menggunakan uji non parametric Komolgorov-Smirnov (K-S). Menurut 

Santoso (2002:34), uji statistik untuk mengetahui apakah distribusi residual 

normal atau tidak, dapat dilihat dari uji K-S dengan kriteria nilai signifikansinya : 

a. Nilai Sig atau Probabilitas < 0,05, menunjukan distribusi yang tidak 

normal. 

b. Nilai Sig atau Probabilitas > 0,05, menunjukan distribusi yang normal. 
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3.5.2  Uji Multikolinearitas  

Salah satu asumsi klasik adalah tidak terjadinya multikolinieritas di antara 

variabel-variabel bebas yang  berada dalam satu model,  artinya antara variabel 

independen yang terdapat dalam model tidak memiliki hubungan yang sempurna 

(koefesien tinggi atau bahkan satu). Uji Multikolinieritas ini dilakukan untuk 

mengetahui bahwa tidak terjadi hubungan yang sangat kuat atau tidak terjadi 

hubungan linier yang sempurna atau dapat pula dikatakan bahwa antar variabel 

bebas tidak saling berkaitan. Untuk menguji ada tidaknya multikolinieritas 

digunakan nilai Toleransi atau VIF (Variance Inflation Factor), dengan rumus 

sebagai berikut : 

              

Jika nilai toleransi kurang dari 0,1 atau nilai VIF melebihi10 maka hal 

tersebut menunjukkan bahwa multikolinieritas adalah masalah yang pasti terjadi 

antar variabel bebas. (Algifari, 2000:84) 

3.5.3   Uji Heteroskedastisitas  

 Menurut Ghazali (2005 : 105), pengujian terhadap heteroskedastisitas 

dapat dilakukan melalui pengamatan terhadap pola  scatter plot yang dihasilkan 

melalui SPSS. Apabila pola  scatter plot membentuk pola tertentu, maka model 

regresi memiliki gejala heteroskedastisitas. Munculnya gejala heteroskedastisitas  

menunjukkan bahwa penaksir dalam model regresi tidak efisien dalam sampel 

besar maupun kecil.   

3.5.4 Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi 

antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan, menurut waktu  (data cross 
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section) untuk endeteksi terjadinya autokorelasi atau tidak dalam suatu model 

regresi dilakukan dengan menggunakan Durbin Watson (Algifari, 2000 : 89).  

 Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model 

regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode 

sebelumnya. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dapat digunakan 

besaran angka Durbin Watson. Cara pengujiannya dengan membandingkan nilai 

Durbin Watson (d) dengan di dan du tertentu atau dengan melihat tabel Durbin 

Watson yang telah ada klasifikasinya. 

a. Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif 

b. Angka D-W di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi 

c. Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif. 

3.6 Uji Statistik 

Uji statistik dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

kinerja keuangan terhadap harga saham secara parsial menggunakan  uji t.  

3.6.1   Uji t 

Tujuan uji t adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial, dengan asumsi variabel 

lainnya konstan. Dasar pengambilan keputusan menurut Sujarweni (2007: 85) 

adalah: 

a. Jika Sig > 0,05, berarti Hipotesis nol (H0) ditolak 

b. Jika Sig < 0,05, berarti Hipotesis nol (H0) diterima 

 


