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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ 45 

tahun 2009-2012 yang diterbitkan dalam situs resmi www.idx.co.id. LQ 45 

adalah indeks yang terdiri dari 45 perusahaan tercatat yang dipilih berdasarkan 

pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar, dengan kriteria-kriteria yang 

sudah ditentukan. Saham-saham yang termasuk dalam LQ 45 diperkirakan 

mewakili 70-80% dari nilai kapitalisasi pasar seluruh saham yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia. Atas dasar inilah Indeks LQ 45 dianggap mewakili pasar 

secara keseluruhan. 

Periode pemilihan dilakukan setiap 6 bulan yang berlaku pada awal 

Februari dan Agustus. Berikut adalah proses penentuan yang diperlukan agar 

saham dapat masuk kedalam Indeks LQ 45 (www.idx.co.id): 

1. Masuk dalam 60 peringkat saham dengan rata-rata tertinggi dari total 

transaksi saham di pasar regular (rata-rata nilai transaksi selama 12 bulan 

terakhir). 

2. Dari 60 saham, dipilih 45 saham berdasarkan nilai transaksi, kapitalisasi, 

hari transaksi, dan frekuensi transaksi di pasar regular selama 12 bulan 

terakhir. 
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3. Saham berdasarkan perhitungan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 

4. Tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) minimal selama 3 bulan. 

5. Saham memiliki kondisi keuangan yang baik, prospek pertumbuhan, 

frekuensi transaksi yang tinggi. 

 

3.2. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Causal Study. Menurut 

Sekaran (2010) Causal Study adalah penelitian yang ingin menggambarkan 

hubungan sebab akibat (melihat ada atau tidaknya signifikansi) satu atau lebih 

masalah (antar variabel dalam penelitian). Penelitian ini mengukur besarnya 

pengaruh Earning Per Share (EPS), Economic Value Added (EVA) dan Market 

Value Added (MVA) terhadap variabel dependen yaitu harga saham. 

 

3.3. Variabel Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari 2 (dua) variabel yaitu variabel terikat (dependent 

variable) dan variabel bebas (independent variable). Pada penelitian ini variabel 

terikat (dependent variable) dan variabel bebas (independent variable) dihitung 

dengan skala rasio (scale ratio). 

1. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

The dependent variable is the variable of primary interest to the 

researcher (Sekaran, 2010). Artinya, variabel dependen adalah variabel 
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yang menjadi sasaran utama peneliti. Pada penelitian ini variabel 

dependen yang digunakan adalah harga saham. Harga saham adalah harga 

yang terjadi di pasar bursa saham pada saat tertentu yang ditentukan oleh 

permintaan dan penawaran saham. Harga saham dalam penelitian ni 

diukur dengan menggunakan rata-rata penutupan (closing price) akhir  

bulanan selama satu tahun. Pemilihan rata-rata penutupan akhir bulan 

mencerminkan seluruh informasi yang relevan didukung oleh penyebaran 

informasi yang cepat dan menggunakan teknologi yang memadai dalam 

sistem perdagangannya. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung 

rata-rata harga penutupan saham akhir bulanan (closing price). 

 

2. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas merupakan variabel penyebab atau diduga memberikan 

suatu pengaruh terhadap peristiwa lain. Pada penelitian ini, variabel 

independen yang digunakan adalah Earning Per Share (EPS), Economic 

Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA). 

a. Earning Per Share (EPS), adalah laba saham biasa selama setahun 

dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Berikut rumus yang 

digunakan untuk menghitung EPS menurut Kieso  (2013): 

  

 

EPS = 
Net Income

WAOS
 

Rata − rata harga penutupan saham tahunan =  
Ʃ harga saham akhir bulan

 bulan transaksi satu tahun
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Keterangan: 

EPS  : Earning Per Share (Laba Per Saham) 

Net Income : Laba bersih 

WAOS :Weighted-Average Ordinary Shares Outstanding (rata-

rata tertimbang saham biasa yang beredar) 

b. Economic Value Added (EVA) adalah laba operasi perusahaan 

dikurangi dengan pajak dan biaya modal. Berikut rumus yang 

digunakan untuk menghitung EVA menurut Young dan O’Byrne 

(2001): 

 

Keterangan: 

NOPAT : Net Operating After Tax merupakan laba bersih 

perusahaan setelah dikurangi pajak 

Capital Charges : biaya modal yang dibebankan atas modal yang 

ditanamkan perusahaan. 

Berikut tahap yang dilakukan dalam perhitungan EVA: 

1. Net Operating After Tax (NOPAT) 

NOPAT adalah laba yang didapatkan dari operasi-operasi 

perusahaan setelah pajak. Berikut rumus yang digunakan untuk 

menghitung NOPAT menurut Young dan O’Byrne (2001): 

 

 

EVA = NOPAT - Capital Charges 

NOPAT = EBIT - Taxes 
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Keterangan: 

EBIT : Earning Before Interest Tax, merupakan pendapatan 

bersih perusahaan sebelum dikurangi beban bunga 

dan pajak 

Taxes : pajak yang dikenakan atas pendapatan yang diterima 

perusahaan 

2. Weighted Average Cost of Capital (WACC) 

Weighted Average Cost of Capital (WACC) adalah jumlah biaya 

dari masing-masing komponen modal, misalnya pinjaman jangka 

pendek dan pinjaman jangka panjang (cost of debt) serta setoran 

modal saham (cost of equity) yang diberikan bobot sesuai 

proporsinya dalam struktur modal perusahaan. Berikut rumus yang 

digunakan untuk menghitung WACC Young and O’byrne (2001) 

dalam Kusumawati dan Kristianingrum (2012): 

 

Keterangan: 

D = Proporsi Hutang 

Rd = Cost of Debt (Biaya Hutang) 

Tax = Pajak Penghasilan 

E = Proporsi Ekuitas 

Re = Cost of Equity (Biaya Ekuitas) 

 

WACC = (D × Rd) × (1-Tax) + (E × Re) 
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Dimana: 

 

 

 

 

 

  

 

  

3. Invested Capital 

Invested capital adalah jumlah seluruh pembiayaan perusahaan 

terlepas dari kewajiban jangka pendek, liabilitas yang tidak 

menanggung bunga (non-interest-bearing liabilities), seperti 

hutang, upah yang akan jatuh tempo (accrued taxes). Berikut 

rumus yang digunakan untuk menghitung invested capital menurut 

Young dan O’Byrne (2001): 

 

 

 

D = 
Total Hutang

Total Hutang dan Ekuitas
 

 Rd  =           
Beban Bunga

Total Hutang
 

 E = 
Total Ekuitas

Total Hutang dan Ekuitas
 

 
Re =

Laba Bersih Setelah Pajak 

Total Ekuitas
 

 
Tax = 

Beban Pajak

Laba Bersih Setelah Pajak
 

 

Invested capital = hutang jangka pendek + hutang jangka panjang 

+ ekuitas pemegang saham 
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4. Capital Charges 

Capital charges merupakan biaya modal yang dibebankan atas 

modal yang ditanamkan di perusahaan. Berikut rumus yang 

digunakan untuk menghitung capital charges menurut Young dan 

O’Byrne (2001): 

 

 

Keterangan: 

WACC : Weighted Average Cost of Capital 

Invested capital : modal yang diinvestasikan dalam perusahaan 

c. Market Value Added (MVA), adalah selisih antara harga pasar 

perusahaan dengan modal pemegang saham. Berikut perhitungan yang 

digunakan untuk menghitung MVA menurut Brigham (2013): 

 

 

Keterangan:  

Share Outstanding  : Saham biasa tertimbang yang beredar 

Stock Price : Rata-rata harga saham 

Total Common Equity : Jumlah ekuitas biasa 

 

 

Capital charges = WACC × Invested capital 

MVA = (Share Outstanding × Stock Price) – Total Common Equity 
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3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data 

keuangan yang termasuk dalam Indeks LQ45. Data sekunder adalah data yang 

diperoleh peneliti namun sebelumnya telah diolah terlebih dahulu oleh pihak 

lain (Sekaran,2010). Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu 

laporan keuangan yang telah diaudit dan dipublikasikan. Data ini diperoleh 

dengan metode dokumentasi dari ringkasan laporan keuangan perusahaan yang 

dikeluarkan oleh situs Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id. Data yang 

tidak tersedia di situs BEI diperoleh dari Indonesian Capital Market Electronic 

Library (ICaMEL) yang berada di gedung Bursa Efek Indonesia. 

 

3.5. Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang 

terdaftar dalam LQ45. Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin 

diteliti. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode Purposive 

Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan beberapa kriteria tertentu. 

Berikut kriteria yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Perusahaan yang berturut-turut terdaftar dalam Indeks LQ45 di BEI 

periode Februari 2009 sampai dengan Januari 2013. 

2. Perusahaan yang tidak termasuk di dalam kategori perbankan.  
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3. Perusahaan yang telah menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah 

diaudit oleh auditor independen, dinyatakan dalam mata uang Rupiah, dan 

tersedia di BEI dan ICaMEL. 

 

3.6. Teknik Analisis Data 

3.6.1. Statistik Deskriptif 

Menurut Ghozali (2012), 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). 

 

3.6.2. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model 

regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal 

(Ghozali,2012). Terdapat dua cara untuk melakukan uji normalitas, 

yaitu melalui analisis grafik dan analisis statistik. Uji normalitas 

dengan grafik dapat menyesatkan jika tidak hati-hati, karena secara 

visual terlihat normal padahal secara statistik bisa sebaliknya 

(Ghozali,2012). Oleh karena itu, uji normalitas dalam penelitian ini 

menggunakan metode Uji Kolmogorov Smirnov sebagai analisis 
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statistik. Pengujian normalitas menggunakan Uji Kolmogorov 

Smirnov memiliki dasar pengambilan keputusan sebagai berikut: 

1) Jika nilai probabilitas signifikansi dari hasil  pengujian lebih 

besar dari 0,05, maka data terdistribusi secara normal. 

2) Jika nilai probabilitas signifikansi dari hasil pengujian lebih 

kecil dari 0,05, maka data tidak terdistribusi secara normal. 

 

3.6.3. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui model estimasi telah 

memenuhi kriteria dan tidak terjadi penyimpangan sebelum dilakukan 

pengujian hipotesis. Uji asumsi klasik meliputi  uji multikolonieritas, 

uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. 

3.6.3.1. Uji Multikolonieritas 

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah di 

dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas (independent variable). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen (Ghozali,2012). Cara untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya Multikolonieritas ditentukan oleh nilai tolerance 

dan lawannya yaitu Variance Inflation Factor (VIF). Nilai 

VIF dihasilkan dari 
1

tolerance
. Oleh karena itu, nilai tolerance 
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dan VIF berbanding terbalik. Jika nilai tolerance ≤ 0,10 atau 

sama dengan VIF ≥ 10 maka dapat disimpulkan terjadi 

korelasi antar variabel bebas dalam penelitian tersebut atau 

terjadi multikolonieritas.  

 

3.6.3.2. Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2012), uji autokorelasi bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). 

Autokorelasi terjadi akibat observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.  

Model regresi yang baik adalah model regresi yang 

tidak terjadi autokorelasi. Pendeteksian ada atau tidaknya 

autokorelasi dilakukan melalui uji Durbin-Watson (DW Test) 

dengan syarat adanya konstanta dalam model regresi dan 

tidak adanya variabel lag diantara variabel independen. 

Penentuan ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilakukan 

dengan membandingkan antara nilai DW dengan nilai 

tabelnya. Besarnya nilai tabel tergantung dari jumlah sampel 

yang digunakan, jumlah variabel independen, dan tingkat 
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signifikansi yang ditentukan. Hipotesis untuk pengujian ini 

adalah: 

Ho : tidak ada autokorelasi 

Ha : ada autokorelasi 

Menurut Ghozali (2012) tabel Durbin-Watson yang 

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk uji 

autokorelasi ini ialah: 

Tabel 3.2 

Dasar Pengambilan Keputusan Untuk Uji Autokorelasi 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif No Decision dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada korelasi negatif Tolak 4-dl < d < 4 

Tidak ada korelasi negatif No Decision 4-du ≤ d ≤ 4-dl 

Tidak ada autokorelasi positif 

atau negatif Tidak ditolak du < d < 4-du 

 

3.6.3.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2012). Jika 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 
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HSit = a0 + a1EPSit  + a2EVAit  + a3MVAit + e 

tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

jika terjadi homoskedastisitas dan tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

Cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah 

dengan melihat grafik scatterplot. Grafik ini dibentuk dari 

ZPRED (sebagai variabel dependen) dengan residualnya 

SRESID. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan 

adalah: 

1) Jika terdapat pola tertentu atau titik-titik membentuk 

pola tertentu yang teratur, maka mengindikasi adanya 

heteroskedastisitas. 

2) Jika tidak terdapat pola yang jelas atau titik yang 

menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, 

maka tidak terjadinya heteroskedastisitas. 

 

3.6.4. Uji Hipotesis 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier 

berganda karena terdapat variabel independen lebih dari satu. 

Persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 
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Keterangan: 

HSit  = Harga saham perusahaan i pada periode t 

EPSit       = Earnings Per Share perusahaan i pada periode t 

EVAit      = Economic Value Added perusahaan i pada periode t 

MVAit     = Market Value Added  perusahaan i pada periode t 

a0 −  a2  = Konstanta regresi 

e  = Error 

 

3.6.4.1. Uji Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi menurut Ghozali (2011) bertujuan 

untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel independen. Koefisien 

determinasi yang bernilai satu memiliki arti bahwa variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. 

Koefisien determinasi dilambangkan dengan R square (𝑅2). 

Penelitian yang baik adalah penelitian yang memiliki R 

square besar. Semakin besar R square suatu model regresi, 

menunjukkan semakin mampu sebuah model menjelaskan 

variasi variabel dependennya. Penggunaan R square sebagai 

nilai penentu kemampuan model menjelaskan variasi 
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variabel independen memiliki beberapa kelemahan. Hal ini 

disebabkan karena setiap penambahan variabel independen 

dapat menyebabkan peningkatan R square yang 

memungkinankan hasil perhitungan R square menjadi bias. 

Oleh karena itu dalam penelitian ini  menggunakan adjusted 

R square dalam menilai koefisien determinasi. 

 

3.6.4.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan semua variabel 

independen atau variabel bebas yang dimasukan dalam 

model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen (Ghozali, 2011). Uji statistik F 

mempunyai tingkat signifikansi 𝛼 = 5%. Kriteria pengujian 

hipoteis dengan menggunakan uji statistik F adalah jika nilai 

signifikansi F (p – value ) < 0,05, maka hipotesis alternatif 

diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel 

independen secara bersama-sama dan signifikan 

mempengaruhi variabel dependen. 
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3.6.4.3. Uji Signifikansi Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Uji statistik t 

mempunyai nilai signifikansi 𝛼 = 5%. Kriteria pengujian 

hipotesis dengan menggunakan uji statistik t adalah jika nilai 

signifikansi t (p – value) < 0,05 maka hipotesis alternatif 

diterima, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen 

secara individual dan signifikan mempengaruhi variabel 

dependen. 
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