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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

      Populasi merupakan sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang 

memiliki karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2002: 15). Populasi 

dalam penelitian ini adalah perusahaan real estate and property yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2007. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling dengan tipe judgment sampling. Indriantoro dan Supomo (2002: 131) 

mengungkapkan bahwa judgment sampling merupakan tipe pemilihan sampel 

secara acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan 

tertentu sesuai dengan permasalahan atau tujuan penelitian.  

Selain itu, Sekaran (2006: 136) menyatakan bahwa pengambilan sampel 

dengan menggunakan metode purposive sampling terbatas pada jenis orang 

tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan karena mereka adalah 

satu-satunya yang memilikinya atau telah memenuhi beberapa kriteria yang 

ditentukan oleh peneliti. Dalam hal ini, beberapa kriteria yang digunakan, yaitu: 

1. Perusahaan real estate and property yang terdaftar sebagai perusahaan publik 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berturut-turut selama tahun 2002 sampai 

dengan tahun 2007. 

2. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada 

31 Desember. 
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3. Perusahaan menyajikan angka-angka pada laporan keuangan dalam nilai 

rupiah. 

4. Data-data mengenai variabel yang akan diteliti tersedia dengan lengkap. 

Sesuai dengan kriteria pengambilan sampel di atas, pada tabel 3.1 berikut ini 

akan ditunjukkan susunan proses pengambilan sampel penelitian.  

Tabel 3.1  

Prosedur Penentuan Sampel 

Kriteria Sampel Penelitian Jumlah
a  Populasi perusahaan real estate and property tahun 

2002 sampai dengan tahun 2007 
48 

Perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
secara berturut-turut selama tahun 2002 sampai dengan 
tahun 2007 

(11) 

Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan 
untuk periode yang berakhir 31 Desember 

(0) 

Perusahaan yang tidak menggunakan nilai rupiah dalam 
penyajian laporan keuangan 

(0) 

Perusahaan yang tidak memiliki data secara lengkap 
(berupa data laporan keuangan, harga saham, dan 
tanggal publikasi) untuk digunakan dalam penelitian. 

(7) 

Jumlah sampel yang dipakai 30 

 

3.2 Data Penelitian 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari pihak kedua. Data sekunder merupakan sumber data penelitian 

yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau 

diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Indriantoro dan Supomo, 2002: 146). Pada 
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umumnya, data sekunder berupa bukti catatan atau laporan historis yang telah 

tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak.  

 Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif berupa 

laporan keuangan tahunan dan harga saham selama periode penelitian.  Data-data 

tersebut diperoleh melalui pojok BEI Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 

perpustakaan Universitas Brawijaya, Indonesian Capital Market Directory 

(ICMD), www.idx.co.id, www.mitrariset.blogspot.com, www.duniainvestasi.com, 

serta www.yahoo.finance. Data-data yang digunakan, meliputi: 

1. Data laporan keuangan (Laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas) 

perusahaan real estate and property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2002 sampai dengan tahun 2007. 

2. Data tanggal publikasi laporan keuangan. 

3. Data harga saham (penutupan harian) perusahaan real estate and property 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2002 sampai dengan tahun 

2007. 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara melihat, menggunakan, dan 

mempelajari data-data sekunder. Pada awalnya, peneliti melihat Indonesian 

Capital Market Directory (ICMD) di Pojok BEI Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya untuk mengetahui perusahaan-perusahaan real estate and property 

yang secara konsisten melaporkan laporan keuangan dari tahun 2002 sampai 

dengan tahun 2007. Selanjutnya, peneliti mengumpulkan data-data yang 
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diperlukan melalui situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id dan memeriksa tanggal 

publikasi melalui Pojok BEI Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya dan 

www.mitrariset.blogspot.com. Dari tanggal publikasi, penulis mengumpulkan 

data harga saham (penutupan harian) melalui www.duniainvestasi.com dan 

www.yahoo.finance.   

 

3.3 Variabel Penelitian 

 Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, adalah: 

1. Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh 

variabel independen. Penelitian ini menggunakan variabel dependen berupa  

return saham (Rt). Return saham adalah perubahan harga saham selama 

periode pengamatan, yakni 5 hari sebelum sampai dengan 5 hari setelah 

tanggal publikasi laporan keuangan. Return saham yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah rata-rata return saham selama periode pengamatan 5 hari 

sebelum sampai dengan 5 hari setelah tanggal publikasi. Return saham harian 

dapat dihitung dengan rumus: 

R it = ( P it – P i (t-1) ) / P i (t-1) 

Keterangan: 

Rit   =  return saham perusahaan i pada hari ke t 

Pit    =  harga penutupan saham perusahaan i pada hari ke t  

Pi (t-1)              =  harga penutupan saham perusahaan i pada hari ke t-1  
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2. Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau 

mempengaruhi variabel yang lain. Variabel independen dalam penelitian ini 

terdiri dari: 

a. Laba kotor diproksikan dari laba kotor dalam laporan laba rugi yang 

merupakan selisih pendapatan perusahaan dengan harga pokok penjualan. 

Laba Kotor = Pendapatan – Harga Pokok Penjualan 

b. Laba operasi diproksikan dari laba operasi dalam laporan laba rugi yang 

merupakan hasil pengurangan dari laba kotor dengan beban-beban 

perusahaan yang bersifat operatif.  

Laba Operasi = Laba Kotor – Beban-Beban Operasi 

c. Laba bersih sebelum pajak tidak termasuk extraordinary items dan 

discontinued operations diproksikan dari laba bersih dalam laporan laba 

rugi yang menunjukkan hasil penambahan laba operasi dengan pendapatan 

di luar operasi serta pengurangan dengan beban di luar operasi. 

    Laba Bersih = Laba Operasi ± Pendapatan dan Beban di Luar Operasi  

d. Arus kas operasi adalah arus kas dari  aktivitas penghasil utama 

pendapatan perusahaan (principal revenue activities) dan aktivitas lain 

yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Arus kas dari 

aktivitas operasi diproksikan dari total arus kas aktivitas operasi yang 

terdapat di dalam laporan arus kas perusahaan.  

e. Arus kas investasi adalah arus kas dari  aktivitas yang menyangkut 

perolehan atau pelepasan aktiva jangka panjang (aktiva tidak lancar) serta 

investasi lain yang tidak termasuk dalam setara kas, mencakup aktivitas 
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meminjamkan uang dan mengumpulkan piutang tersebut serta 

memperoleh dan menjual investasi dan aktiva jangka panjang produktif.  

Arus kas dari aktivitas investasi diproksikan dari total arus kas aktivitas 

investasi yang terdapat di dalam laporan arus kas perusahaan.  

f. Arus kas pendanaan adalah arus kas dari aktivitas yang mengakibatkan 

perubahan dalam jumlah serta komposisi ekuitas dan pinjaman 

perusahaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan diproksikan dari total arus 

kas aktivitas pendanaan yang terdapat di dalam laporan arus kas 

perusahaan 

3. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran 

perusahaan yang didasarkan pada penelitian Daniati dan Suhairi (2006). 

Ukuran perusahaan tersebut dapat diproksikan dari total aktiva perusahaan. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

Penelitian mengenai pengaruh komponen laba dan komponen laporan arus kas 

dalam menjelaskan return saham dilaksanakan dengan menggunakan model 

regresi linear berganda. Analisis ini dapat digunakan untuk mengetahui arah 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah variabel 

independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari 

variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau 

penurunan. Oleh karena itu, model ini diharapkan mampu menjelaskan seberapa 

besar pengaruh enam variabel, yaitu laba kotor, laba operasi, laba bersih sebelum 

pajak tidak termasuk extraordinary items dan discontinued operations, arus kas 
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dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi,  dan arus kas dari aktivitas 

pendanaan terhadap satu variabel terikat, yakni return saham. Adapun model 

regresi linear berganda dapat dinyatakan dalam persamaan: 

RETURN = a + b1LK + b2LO + b3LB + b4AKO + b5AKI + b6AKP + b7SIZE + e 

Keterangan: 

RETURN = Return realisasi saham pada periode pengamatan 

a = Konstanta 

b1 – b7 = Koefisien regresi dari variabel independen 

LK = Laba kotor  

LO = Laba operasi 

LB = Laba bersih sebelum pajak tidak termasuk extraordinary items 

dan discontinued operations 

AKO = Arus kas dari aktivitas operasi 

AKI = Arus kas dari aktivitas investasi 

AKP = Arus kas dari aktivitas pendanaan 

SIZE = Ukuran perusahaan 

e = Residual error 
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3.4.1 Uji Asumsi Klasik 

 Pengujian asumsi klasik yang dilakukan pada penelitian ini, antara lain: 

3.4.1.1 Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2007: 110-112), uji normalitas digunakan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal. Residual berdistribusi normal atau tidak dapat deteksi dengan 

dua cara, yaitu analisis grafik dan uji statistik. Penelitian ini menggunakan uji 

statistik, yakni Kolmogorov-Smirnov Test (K-S) dengan taraf signifikansi 5%. 

Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 5%. 

3.4.1.2 Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas dapat digunakan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2007: 92). 

Seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen pada model regresi 

yang baik. Jika hal tersebut terjadi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal, 

ortogonal yakni nilai korelasi antar variabel independen sama dengan nol. 

Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah 

dengan menggunakan nilai VIF (Variance Inflation Factors). Nilai cutoff yang 

umumnya digunakan untuk menunjukkan adanya gejala multikolinearitas adalah 

nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali,2007: 92). 

3.4.1.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2007: 95). Autokorelasi 
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muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. 

Priyatno (2008: 48) menyatakan bahwa syarat model regresi adalah tidak adanya 

autokorelasi. 

Penelitian ini menggunakan Run Test untuk mendeteksi adanya gejala 

autokorelasi. Jika antar residual tidak terdapat korelasi maka dapat dikatakan 

bahwa residual adalah acak atau random. Run Test digunakan untuk mengetahui 

apakah data residual terjadi secara random atau tidak. Gejala autokorelasi antar 

residual terjadi apabila signifikansinya lebih kecil dari 5%.  

3.4.1.4 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2007: 105), uji heteroskedastisitas bertujuan menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari pengamatan 

ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas. Sebaliknya, jika 

varians berbeda, disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

tidak terjadi heteroskedastisitas.  

 Untuk mendeteksi adanya atau tidaknya gejala heteroskedasdisitas dapat 

dilakukan dengan menggunakan Uji Glejser. Glejser yang mengusulkan untuk 

meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen Jika variabel 

independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka 

ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Syarat untuk terbebas dari 

heteroskedastisitas adalah adanya tingkat signifikansi yang berada di atas tingkat 

kepercayaan α = 5%.   
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3.4.2 Pengujian Hipotesis 

 Setelah pengujian asumsi klasik, selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis 

dengan metode analisis regresi secara multivariat. Analisis tersebut menggunakan  

uji t dengan taraf signifikansi 5%. Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa 

jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel dependen (Ghozali, 2007: 85). Pengujian ini membandingkan 

nilai signifikansi t dari t hitung dengan nilai α = 5% dan memiliki kriteria sebagai 

berikut: 

a.     Jika nilai signifikansi t < α artinya variabel bebas (Xi) secara parsial 

berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). 

b.    Jika nilai signifikansi t > α  artinya variabel bebas (Xi) secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). 

 

 


