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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang sudah pernah 

dilakukan sebelumnya oleh Karlson dan Jossefson tahun 2011. Pada bab ini akan 

dipaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan 

dalam penulisan ini. Adapun tahapan-tahapan penulisan yang akan dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kuntitatif. Penelitian deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang 

diseleksi, dengan menggunakan atau melakukan keadaan obyek penelitian pada masa 

sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya dengan 

bentuk fakta-fakta. Metode deskriptif memusatkan perhatiannya pada penerimaan 

fakta-fakta sebagaimana keadaan yang sebenarnya. Menurut Indriantoro & Supomo 

(2009:26) penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah 

berupa fakta-fakta saat ini. Ada dua manfaat penggunaan penelitian deskriptif. 

Pertama, untuk studi dalam bidang bisnis terutama digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan bisnis. Kedua, studi deskriptif diperlukan untuk mengenali 

distribusi dan perilaku data yang kita miliki Kuncoro (2003:8). 
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3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Mudrajat 

Kuncoro (2003:124) mendefinisikan data kuantitatif yaitu data yang diukur dalam 

suatu skala numeric (angka). Pendekatan data kuantitatif digunakan dalam proses 

perhitungan harga wajar  saham atau nilai intrinsik saham yang dilakukan dengan 

pendekatan Dividen Discount Model pertumbuhan konstan dan Free Cash Flow to 

Equity pertumbuhan konstan. 

3.2.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu sumber data 

penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara. Menurut 

Sekaran (2009:77) data sekunder yaitu, data yang telah ada dan tidak perlu 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini adalah 

ringkasan kinerja keuangan emiten yang diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia, 

annual report masing-masing sampel dan data lain yang dibutuhkan yang dapat 

mendukung penelitian ini. Data yang dibutuhkan antara lain: 

1. Laporan keuangan yang sudah diaudit dan laporan tahunan emiten tahun 2011 

yang diperoleh dari website masing-masing emiten dan situs resmi BEI. 

2. Laporan Tahunan emiten pada tahun 2011 yang diperoleh dari website 

masing-masing emiten. 

3. Harga penutupan saham masing-masing emiten yang diperoleh dari 

www.finance.yahoo.com. 

http://www.finance.yahoo.com/
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4. Kapitalisasi pasar yang diperoleh dari www.sahamok.com . 

5. Informasi saham yang mengalami stock split pada tahun 2011 dari 

www.sahamok.com.  

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu 

dengan mengambil data sekunder yang terdapat di PojokBursa Efek Indonesia (BEI) 

yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, website 

Bursa Efek Indonesia (BEI) www.idx.co.id serta situs resmi dari masing-masing 

emiten. 

 

3.4 Populai dan Sampel Penelitian 

3.4.1 Populasi 

Menurut Gravetter dan Forzano (2009:128), populasi adalah sekelompok besar 

dari individu-individu yang ingin diteliti. Sedangkan menurut Cooper dan Schindler 

(2008:374), populasi adalah sekelompok dari elemen-elemen yang ingin 

disimpulkan. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa populasi adalah 

keseluruhan obyek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan 

penelitian yang akan dilakukan untuk disimpulkan. Populasi dalam penelitian ini 

adalah perusahaan yang sahamnya masuk ke dalam Indeks LQ45 selama 5 tahun 

berturut-turut dari tahun 2007 s/d 2011. 

Penelitian ini menggunakan saham indeks LQ45 karena saham ini terdiri dari 45 

http://www.sahamok.com/
http://www.sahamok.com/
http://www.idx.co.id/
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saham dengan likuiditas yang tinggi, kapitalisasi pasar yang besar dan telah melalui 

beberapa kriteria pemilihan. Atas dasar itulah pemilihan saham yang tergabung 

dalam indeks LQ45. 

3.4.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi 

tersebut Sugiyono (2009:81). Sedangkan menurut Narastutik (2007:127) sampel 

adalah besaran karakteristik (tertentu) dari sebagian populasi yang memiliki 

karakteristik sama dengan populasi. Pemilihan sampel pada penelitian ini 

menggunakan metode sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua 

anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2011:85). 

Sampel penelitian yang digunakan sebanyak 10 perusahaan adalah seperti pada 

tabel berikut: 

Tabel 3.1 

Hasil Pemilihan Sampel Penelitian 

No Nama Perusahaan Kode Emiten 

1. Astra Agro Lestari  AALI 

2. Aneka Tambang  ANTM 

3. Astra International  ASII 

4. Bank Danamon BDMN 

5. Bank Mandiri BMRI 

6. Indofood SuksesMakmur INDF 

7. Indosat ISAT 

8. Telekomunikasi Indonesia TLKM 

9. Bakrie Sumatera Plantations  UNSP 

10. United Tractors  UNTR 
Sumber: www.idx.co.id 

 

http://www.idx.co.id/
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3.5 Rentang Waktu Data Penelitian 

Rentang waktu data penelitian yang digunakan studi cross-sectional, yaitu 

sebuah studi data dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan, mungkin 

selama periode harian, mingguan, atau bulanan, dalam rangka menjawab pertanyaan 

penelitian Sekaran (2009:177). Data dikumpulkan dari Pojok Bursa Efek Indonesia 

(BEI) yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang pada 

periode tahun 2011. Data ini digunakan untuk mengetahui nilai intrinsik saham yang 

dilakukan pada 17 perusahaan. 

 

3.6 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional variabel penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Harga aktual saham dan Nilai Intrinsik 

Harga aktual saham (P0) merupakan harga yang terbentuk di pasar bursa oleh para 

pelaku pasar. Harga aktual ini diperoleh dari harga penutupan saham (closing price) 

pada akhir tahun. 

Nilai intrinsik atau nilai teoritis merupakan saham hari ini berdasarkan estimasi 

investor  tertentu terhadap aliran dividen saham yang diharapkan dan risiko aliran 

dividen tersebut. Nilai intrinsik diperoleh dari hasil perhitungan penilaian harga 

saham dengan menggunakan Dividend Discount Model pertumbuhan konstan dan 

Free Cash Flow to Equity pertumbuhan konstan. Estimasi nilai intrinsik investor hari 

ini, dapat berada di atas atau di bawah P0 yaitu harga saham saat ini, tetapi investor 

akan membeli saham hanya jika estimasi mereka sama atau lebih besar dari pada P0 
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atau pada saat undervalued. Harga aktual saham dan hasil penilaian harga saham 

(nilai intrinsik) akan dibandingkan untuk mengetahui saham mana yang undervalued 

atau overvalued. 

 

2. Dividend Discount Model (DDM) 

Dividend Discount Model merupakan metode penilaian harga saham yang 

mengasumsikan harga saham setara dengan jumlah seluruh pembayaran dividen 

masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang. Formula penilaian harga saham 

menggunakan DDM pertumbuhan konstan adalah: 

Nilai intrinsik = 
  

   
                                         (Damodaran, 206:2002)                                       

Keterangan: 

D1= Dividen pada tahun 2011 

r = required return on equity 

g = pertumbuhan 

 

3. Free Cash Flow to Equity (FCFE) 

FCFE merupakan arus kas yang tersisa setelah perusahaan memenuhi kewajiban 

keuangan, termasuk pembayaran utang dan kebutuhan modal pembiayaan modal 

kerja. Pada penelitian ini menggunakan FCFE pertumbuhan konstan, formulanya 

adalah sebagai berikut: 

Nilai intrinsik= 
     

   
=

           

   
              (Damodaran, 230:2002) 
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Keterangan: 

     = free cash flow to equity yang diharapkan dalam satu tahun 

     = FCFE awal, dimana FCFE awal adalah Net Income (capital 

expendituredepreciation) (1debt ratio) change in working capital (1debt 

ratio) 

r = required return on equity 

g = pertumbuhan 

Instrument penting yang terdapat pada penilaian harga saham dengan 

menggunakan Dividen Discount Model dan Free Cash Flow to Equity Model 

dijelaskan di bawah ini. 

g = growth merupakan salah satu bagian penting ketika analis/investor melakukan 

penilaian harga saham untuk menentukan tingkat pertumbuhan yang 

dipergunakan sebagai dasar untuk memproyeksikan revenue dan earning. 

Estimasi pertumbuhan digunakan untuk menjaga agar pertumbuhan dividen yang 

diterima sesuai dengan estimasi. Perhitungan pertumbuhan DDM pertumbuhan 

konstan dan FCFE pertumbuhan konstan menggunakan metode yang sama. 

Estimasi pertumbuhan dapat dihitung sebagai berikut: 

g = retention ratio x ROE                                         (Damodaran, 2002) 

       = (     ) x ROE 

Keterangan: 

g = growth 

ROE = Return on Equity 
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DPR = Dividend Payout Ratio 

– Dividend payout ratio (DPR) diperolehdari     
   
   

 

Keterangan: 

DPS= Dividend per Share 

EPS= Earning per Share 

r = required return on equity merupakan tingkat pengembalian yang disyaratkan 

oleh investor sebagai konsekuensi atas investasi pada saham perusahaan. 

Pendekatan required return on equity yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

arus kas diskonto (discounted cash flow- DCF), metode ini memang sangat cocok 

digunakan untuk perusahaan yang tumbuh konstan. Menurut Brigham dan 

Houston (2011:391-392) r harus lebih besar dari tingkat pertumbuhan jangka 

panjang, jika persamaan dalam situasi r<g maka hasilnya akan salah, tidak 

bermakna dan kemungkinan akan menyesatkan. Persyaratan ini didasarkan pada 

keterbatasan praktisi yang harga saham harus non negatif. Demikian pula r harus 

lebih besar dari g karena kesetaraan akan menghasilkan nilai tak terbatas. 

Required return on equity dicari dengan menggunakan pendekatan imbal hasil 

dividen ditambah tingkat pertumbuhan atau arus kas diskonto dalam konteks atau 

disebut metode arus kas diskonto (discounted cash flow - DCF) dengan formula 

sebagai berikut: 
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Keterangan: 

r = required return on equity 

DPR = Dividend  payout ratio  

E= Earning per share 

P0= Harga aktual saham pada tahun 2010 

g = pertumbuhan 

 

3.7 Tahap-tahap Analisis Data 

Tahap-tahap yang dilakukan dalam analisis data setelah data terkumpul adalah 

sebagai berikut: 

1. Sebelum menghitung nilai intrinsik dengan menggunakan dividend discount 

model pertumbuhan konstan dan free cash flow to equity pertumbuhan konstan 

maka ditentukan terlebih dahulu menghitung nilai growth (pertumbuhan yang 

diharapkan) dan required return on equity. 

2. Nilai growth (pertumbuhan yang diharapkan) dan required return on equity 

sebagai instrument penting yang digunakan untuk menghitung nilai intrinsik yang 

selanjutnya akan digunakan untuk menentukan harga intrinsik saham atau 

menentukan harga saham dengan menggunakan penilaian pendekatan dividend 

discont model pertumbuhan konstan dan free cash flow to equity pertumbuhan 

konstan. 

3. Setelah hasil penilaian harga saham dengan menggunakan DDM dan FCFE 

kemudian hasil penilaian harga saham tersebut dicari selisihnya dengan harga 
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aktual saham yang diporoleh dari closing price pada tanggal 30 Desember 2011. 

Selisih dari hasil penilaian harga saham dengan harga aktual saham yang 

merupakan overvalued atau undervalued dianalisis dengan menggunakan ADE, 

MDE, APE, dan MPE. Menurut, Wijaya dan Nurdessy (2007:95) analisis ADE, 

MDE, APE dan MPE dilakukan untuk mengetahui hasil perhitungan mana yang 

paling mendekati dengan harga aktual saham. 

4. ADE (absolute rupiah over valuation atauunder valuation) merupakan hasil 

perhitungan dari harga aktual saham dikurangi dengan hasil penilaian 

menggunakan DDM dan FCFE pada masing-masing emiten. MDE (average 

absolute rupiah overvaluation atau undervaluation) merupakan jumlah dari ADE 

dibagi dengan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sejumlah 

17 emiten. 

5. APE (absolute percentage overvaluation atau undervaluation) merupakan hasil 

perhitungan dari ADE masing-masing emiten dibagi dengan masing-masing harga 

aktual saham. Sedangkan MPE (average percentage overvaluation atau 

undervaluation) merupakan jumlah dari APE dibagi dengan jumlah sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu sejumlah 17 emiten. 

6. Setelah perhitungan ADE, MDE, APE dan MPE dari DDM pertumbuhan konstan 

dan FCFE pertumbuhan konstan dilakukan, maka hasil dari analisis tersebut 

dibandingkan untuk mengetahui model penilaian mana yang menunjukkan nilai 

paling kecil itulah model penilaian yang paling mendekati nilai aktual saham.  


