
27

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, penelitian ini termasuk

penelitian asosiatif.  Pengertian metode asosoiatif menurut Sugiyanto (2003:11)

adalah :

”Metode asosiatif adalah suatu jenis metode penelitian yang bertujuan

untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.  Dengan

penelitian ini, maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi

untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala”.

Metode asosiatif yang digunakan adalah metode penelitian dengan

menggunakan data sekunder dari pihak secara tidak langsung.  Menurut Sugiyanto

(2003:13) data sekunder adalah :

”data sekunder merupakan seumber data penelitian yang diperoleh peneliti

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh

pihak lain)”.

3.1.2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian ini adalah ex post facto, yaitu suatu penelitian

terhadap data yang dikumpulkan setelah terjadinya peristiwa. Penelitian ini

menguji apakah rasio pasar, rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengembalian investasi berupa return

saham properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
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3.2. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan

properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dimana populasi

ini berjumlah 40 perusahaan sebagai berikut :

1. Agung Podomoro Land Tbk (APLN)

2. Alam Sutera Realty Tbk (ASRI)

3. Bekasi Asri Pemula Tbk (BAPA)

4. Bumi Citra Permai Tbk (BCIP)

5. Bhuwanatala Indah Permai Tbk (BIPP)

6. Bukit Darmo Property Tbk (BKDP)

7. Sentul City (d/h Bukit Sentul Tbk) (BKSL)

8. Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE)

9. Ciptojaya Kontrindoreksa Tbk (CKRA)

10. Cowell Development Tbk (COWL)

11. Ciputra Development Tbk (CTRA)

12. Ciputra Property Tbk (CTRP)

13. Ciputra Surya Tbk (CTRS)

14. Duta Anggada Realty Tbk (DART)

15. Dharmala Intiland Tbk (DILD)

16. Duta Pertiwi Tbk (DUTI)

17. Bakrieland Development Tbk (ELTY)

18. Fortune Mate Indonesia Tbk (FMII)

19. Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD)
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20. Perdana Gapura Prima Tbk (GPRA)

21. Jakarta International Hotel & Development Tbk (JIHD)

22. Jaya Real Property Tbk (JRPT)

23. Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA)

24. Global Land Development Tbk (KPIG)

25. Lamicitra Nusantara Tbk (LAMI)

26. Laguna Cipta Griya Tbk (LCGP)

27. Lippo Cikarang Tbk (LPCK)

28. Lippo Karawaci Tbk (LPKR)

29. Modernland Realty Ltd. Tbk (MDLN)

30. Metropolitan Kentjana Tbk (MKPI)

31. Indonesia Prima Property Tbk (OMRE)

32. New Century Development Tbk (PTRA)

33. Pudjiadi Presatige Limited Tbk (PUDP)

34. Pakuwon Jati Tbk (PWON)

35. Panca Wiratama Sakti Tbk (PWSI)

36. Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk (RBMS)

37. Roda Vivatex Tbk (RDTX)

38. Suryainti Permata Tbk (SIIP)

39. Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM)

40. Summarecon Agung (SMRA)

Sedangkan populasi target dalam penelitian ini adalah emiten-emiten yang masih

terdaftar di BEI sejak 1 Januari 2006 – 31 Desember 2010.  Sementara itu, sampel

dipilih dengan menggunakan metode pupossive sampling, sampel yang diambil
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adalah perusahaan properti dan real estate yang telah terdaftar di BEI mulai tahun

2006 – 2010 dan aktif dalam perdagangannya.  Hal ini bertujuan untuk

mengetahui seberapa besar pengaruh rasio pasar, rasio solvabilitas dan rasio

profitabilitas terhadap tingkat pengembalian investasi berupa Return Saham. 33

perusahaan real estate dan properti yang menjadi sampel adalah sebagai berikut:

1. Bhuwanatala Indah Permai Tbk (BIPP)

2. Sentul City Tbk (BKSL)

3. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk (BMSR)

4. Citra Kebun Raya Agri Tbk  (CKRA)

5. Ciputra Development Tbk (CTRA)

6. Duta Anggada Realty Tbk (DART)

7. Intiland Development Tbk (DILD)

8. Duta Pertiwi Tbk (DUTI)

9. Bakrieland Development Tbk (ELTY)

10. Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD)

11. Jakarta Int’l Hotel & Development Tbk (JIHD)

12. Jaya Real Property Tbk (JRPT)

13. Jakarta Setiabudi Internasional Tbk (JSPT)

14. Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA)

15. Global Land Development (formerly Kridaperdana Indahgraha) Tbk

(KPIG)

16. Lamicitra Nusantara Tbk (LAMI)

17. Lippo Cikarang Tbk (LPCK)

18. Lippo Karawaci Tbk (LPKR)
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19. Mas Murni Indonesia Tbk (MAMI)

20. Modernland Realty Tbk (MDLN)

21. Metro Supermarket Realty Tbk (MTSM)

22. Indonesia Prima Property Tbk (OMRE)

23. Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA)

24. Pudjiadi & Sons Tbk (PNSE)

25. New Century Development Tbk (PTRA)

26. Pudjiadi Prestige Tbk (PUDP)

27. Panca Wiratama Sakti Tbk (PWSI)

28. Ristia Bintang Mahkota Sejati (RBMS)

29. Royal Oak Development Asia (formerly Roda Panggon Harapan) Tbk

(RODA)

30. Suryainti Permata Tbk (SIIP)

31. Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM)

32. Summarecon Agung Tbk (SMRA)

33. Surya Semesta Internusa (SSIA)

3.3 Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang

didapat dari Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia, Biro Pusat Statistik, dan

internet. Data tersebut meliputi return saham (dari harga saham satu periode),

Price to Earning Ratio (PER), Price to Book Value (PBV), Debt to Equity Ratio

(DER), Return On Asset (ROA), dan Return on Equity (ROE). Seluruh data yang

dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari bulan periode Januari
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2006 sampai dengan Desember 2010 yang dikumpulkan dengan teknik

dokumentasi kemudian diseleksi dan digunakan sesuai dengan keperluan analisis.

3.4 Variabel Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan metode analisis, maka variabel-variabel

dalam penelitian ini, adalah :

a. Variabel tergantung (dependent), yaitu :

Return saham (Y) sebagai variabel tergantung, adalah penghasilan yang diperoleh

selama periode investasi per sejumlah dana yang diinvestasikan dalam bentuk

saham (Bodie, 1998). Return saham pada penelitian ini diukur berdasarkan

perkembangan saham perusahaan pada industri real estate dan properti di Bursa

Efek Indonesia selama periode tahun 2006 sampai dengan 2010.

b. Variabel bebas (independent), antara lain :

1. Price to Earning Ratio (PER) sebagai (X1).

2. Price to Book Value (PBV) sebagai (X2).

3. Debt to Equity Ratio (DER) sebagai (X3).

4. Return on Asset (ROA) sebagai (X4).

5. Return on Equity (ROE) sebagai (X5)

3.5 Analisa Data

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses

transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan

diintepretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan dan penyusunan data
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dalam bentuk tabel numerik dan grafik (Indriantoro dan Supomo, 1998) . Dalam

penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi

mengenai karakteristik variabel penelitian yaitu return saham sebagai variabel

dependen dan Price to Earning Ratio (PER), Price to Book Value (PBV), Debt to

Equity Ratio (DER), Return on Asset (ROA), dan Return on Equity (ROE) sebagai

variabel independen.

3.5.2 Asumsi Klasik

Sebelum diadakan pengujian terhadap hipotesa yang telah dirumuskan,

maka terlebih dahulu diadakan diagnosa terhadap asumsi klasik model regresi

yang ditetapkan. Pengujian asumsi klasik dan statistik yang diperlukan

dilakukan dengan menggunakan program SPSS (Statistical Package for

Social Science ).

3.5.2.1. Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi,

variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai

distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model yang

memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali,2006).

Dalam penelitian ini untuk menguji apakah distribusi data normal atau

tidak dilakukan dengan analisis grafik yaitu dengan melihat histogram

yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang

mendekati distribusi normal. Hal ini dilakukan dengan melihat

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik.
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3.5.2.2. Uji Non Heteroskedastisitas

Uji Non heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual satu pengamatan

ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah model yang tidak

terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya

heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot. Apabila ada pola tertentu

seperti titik-titik yang membentuk pola teratur maka mengindikasikan

telah terjadi heteroskedastisitas, namun jika tidak ada pola yang jelas

maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali,2006)

3.5.2.3. Uji Non Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu

model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada

periode t dengan kesalahan pada periode t-1. Jika terjadi korelasi maka

dinamakan terdapat masalah autokorelasi. Regresi yang baik adalah

regresi yang bebas dari autokorelasi. Cara yang digunakan untuk

mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan uji

Durbin-Watson ( DW-test). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya

autokorelasi maka dilakukan pengujian Durbin-Watson ( DW ) dengan

ketentuan sebagai berikut:

1. 1,65 < DW < 2,35 berarti tidak ada autokorelasi

2. 1,21 < DW < 1,65 atau 2,35 < DW < 2,79 berarti data tidak dapat

disimpulkan

3. DW < 1,21 atau DW > 2,79 berarti terjadi autokorelasi
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3.5.2.4. Uji Non Multikolonieritas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan

adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi yang

baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen, jadi

tidak terjadi multikolonieritas. Mendeteksi masalah multikolonieritas

dapat diketahui dari besaran VIP (Variance Inflation Factor) pada hasil

pengujian. Model regresi yang bebas dari multikolonieritas mempunyai

nilai VIF < 10. Salah satu cara mengobati multikoloniearitas apabila

antar variabel independen terdapat korelasi adalah dengan mengeluarkan

satu atau lebih variabel independen yang mempunyai korelasi tinggi dari

model regresi dan identifikasikan variabel independen lainnya untuk

membantu prediksi (Ghozali,2006).

3.5.3.Metode Pengujian Hipotesis

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi linear

berganda yang merupakan suatu alat analisis yang berusaha menemukan bentuk

atau pola hubungan (pengaruh) antara variabel dependen dengan dua atau lebih

variabel independen dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap

variabel dependen tersebut. Menurut Sugiyanto (1996) dalam Lestari (2005)

dalam hubungan antar variabel ekonomi, sering ditemui adanya kelambanan,

karena menyangkut perilaku manusia. Hal ini tentunya juga dapat terjadi dalam

hubungan antara variabel makro terhadap fluktuasi return saham. Jika ada

perubahan variabel makro, belum tentu dengan serta merta akan mengubah return

saham. Kadang-kadang untuk melihat pengaruhnya diperlukan waktu penyesuaian
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atau kelambanan. Menurut Gujarati (1998) dalam Lestari (2005) secara teori

timbulnya kelambanan semacam ini disebabkan oleh tiga faktor, yaitu faktor

psikologis, faktor kelembagaan, dan faktor teknologi.

Untuk mengetahui pengaruh Price to Earning Ratio (PER), Price to Book

Value (PBV) dan Return on Equity (ROE) terhadap return saham perusahaan pada

industri real estate dan properti di Bursa Efek Indonesia, peneliti menggunakan

model analisis regresi, dengan persamaan sebagai berikut :

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3 X3 + b4X4 + b5X5 + e

Dimana :

Y = Retun saham perusahaan real estate dan properti

X1 = Price to Earning Ratio (PER)

X2 = Price to Book Value (PBV)

X3 = Debt to Equity Ratio (DER)

X4 = Return on Asset (ROA)

X5 = Retun on Equity (ROE)

bi = Parameter yang akan diukur

e = Kesalahan pengganggu

Untuk menguji validasi model tersebut maka dilakukan pengujian sebagai berikut:

a. Uji F-test

Uji F-test digunakan untuk menguji goodness of fit test yang menunjukkan

variasi pengaruh variabel independen secara bersama-sama/simultan terhadap

variabel dependen. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan

sebagai berikut:

- H0 : b0 = b1 = b2 = b3 = 0 : tidak ada pengaruh
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- H1 : b0 = b1 = b2 = b3 ≠ 0 : ada pengaruh

Signifikan tidaknya pengaruh variabel independen secara simultan terhadap

variabel dependen dilakukan dengan melihat probabilitas (nilai Sig.) dari F rasio

seluruh variabel bebas pada taraf uji α = 5%. Kesimpulan diterima atau

ditolaknya H0 dan H1 sebagai pembuktian adalah:

- Jika probabilitas lebih kecil daripada α maka H0 ditolak dan H1 diterima yang

memiliki arti bahwa variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh

signifikan terhadap variabel

dependen.

- Jika probabilitas lebih besar daripada α maka H1 ditolak dan H0 diterima yang

memiliki arti bahwa variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki

pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji t-test

Uji t-test digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variable

independen secara parsial terhadap variabel dependen. Hipotesis statistik yang

diajukan adalah sebagai berikut:

- H0 : bi = 0 : tidak ada pengaruh

- H1 : bi ≠ 0 : ada pengaruh

Signifikan tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variable dependen

dilakukan melihat nilai probabilitas (nilai Sig.) dari t rasio masing-masing

variabel bebas pada taraf uji α = 5%. Kesimpulan diterima atau ditolaknya H0 dan

H1 sebagai pembuktian adalah:
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- Jika probabilitas lebih kecil daripada α maka H0 ditolak dan H1 diterima yang

memiliki arti bahwa variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap

variabel dependen.

- Jika probabilitas lebih besar daripada α maka H1 ditolak dan H0 diterima yang

memiliki arti bahwa variabel independen memiliki pengaruh tidak signifikan

terhadap variabel dependen.20

c. Uji asumsi Klasik

Uji asumsi digunakan untuk menilai ada tidaknya bias penelitian. Uji

asumsi disebut juga sebagai pengujian model untuk memenuhi criteria BLUE

(Best Liniear Unbiased Estimator).

1) Uji asumsi multikolinearity, digunakan untuk menguji persamaan regresi linier

klasik dimana antar-sesama variable bebas yang ada dalam model seharusnya

tidak terjadi korelasi yang kuat sehingga kedua variabel independen dapat

dianggap sebagai variabel independen yang setara;

2) Uji Asumsi Heteroscedastisitas (heteroscedasticity), digunakan untuk menguji

apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual

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

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika

berbeda disebut heteroskedastisitas dimana pada model regresi yang baik adalah

tidak terjadi heteroskedastisitas;

3) Uji Asumsi Normalitas, digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model

regesi, variabel dependen, variabel independen, atau keduanya mempunyai

distribusi normal atau tidak dimana model regresi yang baik adalah distribusi data

normal atau mendekati normal;1
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4) Uji Asumsi Autokorelasi (Autocorrelations), digunakan untuk menguji ada

tidaknya gangguan-gangguan pada hubungan antarvariabel.


