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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk 

dalam sektor industri dasar dan kimia, otomotif dan komponen, dan properti dan 

real estate selama periode 2010-2012. Laporan keuangan yang diteliti adalah 

laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember untuk setiap tahunnya dari 

2010-2012 dan telah diaudit. 

Perusahaan yang termasuk dalam sektor industri dasar dan kimia adalah 

perusahaan yang memproduksi semen, keramik, porselen, logam dan sejenisnya, 

kimia,, plastik dan kemasan, pakan terak, kayu dan pengolahannya, serta pulp dan 

kertas. Perusahaan yang termasuk dalam bidang properti dan real estate meliputi 

perusahaan yang melakukan jual-beli properti dan real estate. Sedangkan 

perusahaan yang termasuk dalam otomotif dan komponen meliputi perusahaan 

yang menjual atau memproduksi otomotif dan suku cadang. 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah causal study. 

Causal study merupakan studi yang digunakan untuk menganalisis hubungan 

sebab akibat antara variabel independen dengan variabel dependen, serta pengaruh 

antara kedua variabel tersebut (Sekaran, 2010). Hubungan sebab akibat yang 

dilihat adalah hubungan variabel Return on Assets, Earning Per Share, Dividend 
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Payout Ratio, Price Earning Ratio, dan Economic Value Added terhadap harga 

saham. 

3.3 Definisi Operasional Variabel 

 Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan 

variabel independen. Penjelasan dalam variabel-variabel tersebut adalah 

3.3.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel utama dalam suatu penelitian 

(Sekaran, 2010). Variabel dalam penelitian ini adalah harga saham. 

Harga saham merupakan nilai suatu saham yang mencerminkan 

kekayaan perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut yang 

ditentukan berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran saham 

yang bersangkutan di pasar modal. Harga saham yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah rata-rata harga saham penutupan per hari 

selama setahun. Pengukuran harga saham dilakukan dengan skala 

rasio. 

       ∑ harga saham penutupan harian 

       ∑ hari transaksi dalam satu tahun 

3.3.2 Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen baik secara positif atau negatif (Sekaran, 2010). Seluruh 

variabel independen dalam penelitian ini diukur dengan skala rasio. 

  Variabel independen yang terdapat di dalam penelitian ini terdiri dari: 

Rata-rata harga saham   = 

Pengaruh Return..., Allysa Inez, FB UMN, 2015



43 
 

a. Return On Assets (ROA) 

Return on Assets (ROA) mengukur efisiensi operasi perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan dari aset yang dimilikinya. Menurut 

Weygandt, Kieso, dan Warfield (2013), perhitungan ROA adalah 

sebagai berikut: 

 

  Net Income 

  Average Assets 

 

Keterangan: 

Net Income = laba tahun berjalan 

Average Assets = rata-rata aset 

b. Earning Per Share (EPS) 

Earning per Share atau pendapatan per lembar saham adalah bentuk 

pemberian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham 

dari setiap lembar saham yang dimiliki. Menurut Weygandt, Kimmel, 

dan Kieso (2013) perhitungan EPS adalah sebagai berikut: 

 

           Net Income 

       Weighted-Average Ordinary Shares Outstanding 

 

 Keterangan: 

 Net Income = laba yang diatribusikan kepada pemilik 

ROA = 

EPS = 
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Weighted-Average Ordinary Shares Outstanding = rata-rata 

tertimbang jumlah saham yang beredar dalam tahun yang 

bersangkutan. 

c. Dividend Payout Ratio (DPR) 

Menurut Zuliarni (2012) Dividend Payout Ratio (DPR) menunjukkan 

besarnya laba yang akan dibayarkan kepada pemegang saham dalam 

bentuk dividen. Menurut Zuliarni (2012) Dividend Payout Ratio 

(DPR) dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

     

             Dividend per Share 

Earnings per Share 

 

Keterangan: 

Dividend per Share = total dividen tunai yang dibagikan kepada  

pemegang saham untuk setiap lembar 

saham. 

Earnings per Share  = laba per saham. 

 

d. Price Earning Ratio (PER) 

Price Earning Ratio adalah rasio yang menggambarkan apresiasi 

pasar terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. 

 

 

DPR = 
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Perhitungan PER menurut Weygandt, Kimmel dan Kieso 

(2011) adalah sebagai berikut: 

 

Market Price per Share 

Earnings per Share 

   Keterangan: 

Market price per share = rata-rata closing price saham harian 

Earnings per share = laba per saham 

e.  Economic Value Added (EVA) 

Economic Value Added (EVA) adalah nilai tambah ekonomis suatu 

perusahaan yang diperoleh dengan cara mengurangi laba operasional 

setelah pajak dengan biaya modal atas ekuitas. Perhitungan NOPAT 

menurut Hawawini dan Viallet (2010) adalah sebagai berikut: 

 

1. Net Operating Profit After Tax (NOPAT) 

 

NOPAT = EBIT x (1-Tax rate) 

 

Perhitungan EVA menurut Dwitayanti (2005) dalam Rosy (2009) 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

PER = 
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2. Invested Capital  

Invested Capital = Total Utang dan Ekuitas – Pinjaman Jangka 

Pendek Tanpa Bunga 

 

3. Biaya Modal Rata-Rata Tetimbang dengan Pendekatan Weighted 

Average Cost of Capital (WACC) 

WACC = [(D x rd) (1-Tax) + (E x re)] 

  

 Keterangan: 

                 Total Utang 

                Total Utang dan Ekuitas  

        

 

            Beban Bunga 

             Total Utang  

     

      Laba Bersih Setelah Pajak 

       Total Ekuitas 

  

        Total Ekuitas 

       Total Utang dan Ekuitas 

 

 

Tingkat Modal dari Utang (D) = 

Cost of Debt (rd)   = 

x 100% 

x 100% 

x 100% Cost of Equity (re)   = 

x 100% Total Modal dan Ekuitas  = 
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       Beban Pajak 

      Laba Bersih Sebelum Pajak 

 

4. Perhitungan Capital Charges 

  Capital Charges = Invested Capital x WACC 

 

5. Perhitungan Economic Value Added (EVA) 

  EVA = NOPAT – Capital Charges 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data 

laporan keuangan perusahaan dan closing price harian dari 2010-2012. Data 

berupa laporan keuangan diambil dari http://www.idx.co.id/. Data harga saham 

diambil dari http://www.finance.yahoo.com/. 

 

3.5  Teknik Pengambilan Sampel 

 Menurut Sekaran (2010) populasi adalah kelompok orang, kejadian, atau hal 

tertentu yang ingin diteliti oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh perusahaan yang termasuk dalam sektor industri dasar dan kimia, 

otomotif dan komponen, dan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia 

periode 2010-2012, karena ketiga sektor perusahaan tersebut menunjukkan 

perkembangan yang cukup tinggi selama periode tersebut serta prospek ketiga 

x 100% Tingkat Pajak (Tax)   = 
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sektor perusahaan yang baik.  Sampel merupakan bagian dari populasi. Penelitian 

ini menggunakan metode purposive sampling dalam pemilihan sampel penelitian. 

Sampel dipilih berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Kriteria penentuan 

sampel tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang termasuk dalam sektor industri dasar dan kimia, 

otomotif dan komponen, dan properti dan real estate secara berturut-turut 

pada periode 2010-2012. 

2. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit.  

3. Perusahaan yang laporan keuangannya menggunakan mata uang Rupiah.  

4. Perusahaan yang melaporkan laba positif dalam laporan keuangannya.  

5. Perusahaan yang berturut-turut membagikan dividen. 

6. Perusahaan yang tidak melakukan stock split.  

 

3.6 Teknik Analisis Data 

 3.6.1 Statistik Deskriptif 

  Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 

yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, 

maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness 

(kemencengan distribusi) (Ghozali, 2011). 

 

 3.6.2 Uji Normalitas 

  Menurut Ghozali (2011) uji normalitas bertujuan untuk mengetahui 

dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki 
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distribusi normal. Model regresi yang baik adalah yang memiliki 

distribusi normal. 

         Uji normalitas yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Hal ini disebabkan karena 

jika menggunakan uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan 

karena kelihatannya distribusinya normal tetapi secara statistik 

sebenarnya tidak normal. Pengambilan keputusan untuk uji normalitas 

ini adalah (Ghozali, 2011) 

a. Jika nilai probabilitas signifikansi residual lebih besar dari 0,05 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b. Jika nilai probabilitas signifikansi residual lebih kecil dari 0,05 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memenuhi asumsi dasar sebelum 

dilakukan pengujian hipotesis (Ghozali, 2011). Uji asumsi klasik 

terdiri dari uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji 

autokorelasi. 

3.6.3.1 Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas 

(independen) (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 
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independen. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam 

model regresi yaitu dengan melihat nilai tolerance dan 

lawannya dan variance inflation factor (VIF). Tolerance 

mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang 

tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai 

tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. 

Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolonieritas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama 

dengan nilai VIF ≥ 10. (Ghozali, 2011).  

 

3.6.3.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2011). Jika 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan grafik scatter 

plot. Dasar analisis apabila tidak terjadi Heteroskedastisitas 

adalah sebagai berikut (Ghozali, 2011): 
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1. Jika tidak ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada 

membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, 

melebar kemudian menyempit). 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di 

atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. 

 

3.6.3.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada 

problem autokorelasi. Hal ini sering ditemukan pada data 

runtut waktu (time series) karena “ganguan” pada seseorang 

individu/kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” 

pada individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. 

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi (Ghozali, 2011). Untuk mendeteksi terjadinya 

autokorelasi dalam penelitian ini digunakan Runs Test. Uji 

runs test dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual 

terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat 

hubungan korelasi, maka dikatakan bahwa residual adalah 

acak atau  random. Runs test  digunakan untuk melihat apakah 
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data residual terjadi secara  random  atau tidak (Ghozali, 

2011). Hipotesis yang diuji adalah: 

H0 : residual (res_1) random (acak) 

H1 : residual (res_1) tidak random 

Kesimpulan dalam pengambilan keputusan ada atau 

tidaknya bahwa data tersebut terjadi autokorelasi didasarkan 

pada tingkat signifikansi.  Jika tingkat signifikan > 0.05 maka 

hipotesis nol diterima dan jika tingkat signifikan < 0.05 maka 

hipotesis nol ditolak.  

3.6.4 Uji Hipotesis 

 Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi 

linier berganda (multiple regression analysis). Hal ini disebabkan 

karena penelitian ini menguji pengaruh beberapa variabel bebas 

terhadap satu variabel terikat (Sekaran, 2010). Persamaan regresi 

linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

   HS = α + β1ROA + β2EPS + β3DPR + β4PER + β5EVA + e 

 Keterangan: 

 HS = Harga saham 

 α = Konstanta 

 β1- β5 = Koefisien regresi 

 ROA = Return on Assets 

 EPS = Earning per Share 

 DPR = Dividend Payout Ratio 
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 PER = Price Earning Ratio 

 EVA = Economic Value Added 

 e = error 

 Pengukuran ketepatan fungsi regresi dapat dilihat dari nilai koefisien 

determinasi, nilai statistik t, dan nilai statistik F. Penghitungan 

tersebut disebut signifikan bila H0 diterima. Sebaliknya, disebut tidak 

signifikan bila H0 ditolak (Ghozali, 2011). 

3.6.4.1 Uji Koefisien Determinasi 

Menurut Ghozali (2011) uji koefisien determinasi (R) 

dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai yang mendekati 

satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen.  

Dalam analisis linier berganda sebaiknya melihat pada 

nilai adjusted R
2
 pada saat mengevaluasi mana model regresi 

terbaik. Hal ini disebabkan karena nilai R
2
 akan mengalami 

perubahan setiap ditambahkan satu variabel independen 

walaupun variabel independen tersebut berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen. 
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3.6.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F dilakukan untuk menilai apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen/terikat (Ghozali, 2011). Kriteria dalam menentukan 

uji F ini adalah jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka 

hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel 

independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel 

dependen (Ha) dapat diterima. 

 

3.6.4.3 Uji Signifikansi Individual (Uji Statistik t) 

Menurut Ghozali (2011) uji statistik t menunjukkan seberapa 

jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara 

individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Kriteria dalam melakukan uji t adalah bila nilai probabilitas 

signifikansi t (p-value) < 0,05 dengan derajat kepercayaan 5% 

maka H0 ditolak. Penolakan H0 menunjukkan Ha diterima 

yang berarti suatu variabel independen secara individual 

mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2011). 
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