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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitan ini dilakukan pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Ditetapkannya 

Bursa Efek Indonesia sebagai tempat penelitian dengan mempertimbangkan bahwa 

Bursa Efek Indonesia merupakan salah satu pusat penjualan saham perusahaan-

perusahaan yang go-public di Indonesia. Waktu penelitian dimulai pada saat penulis 

mengajukan riset untuk penelitian ini yaitu dimulai dari bulan November 2017. 

3.2 Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah jenis penelitian eksplanatory (explanatory research) yaitu 

penelitian untuk menguji suatu teori atau hipotesis untuk memperkuat atau mungkin 

menolak  teori atau hipotesis dari hasil penelitian yang sudah ada, yang 

menggunakan perusahaan food and beverages sebagai objek penelitiannya. Adapun 

penelitian ini bersifat kuantitatif, dimana data yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa angka-angka atau besaran tertentu yang sifatnya pasti, sehingga data seperti 

itu memungkinkan untuk dianalisis menggunakan pendekatan statistik. Data yang 

digunakan adalah data dalam rentang waktu selama periode 2013-2016. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang 

berarti bahwa data yang ada tidak didapatkan dengan melakukan observasi atau 

penelitian langsung kepada objek yang menjadi penelitian. Data yang digunakan 

berupa data laporan keuangan tahunan perusahaan, return saham harian dan tanggal 

publikasi laporan tahunan perusahaan dari situs BEI www.idx.co.id  

http://www.idx.co.id/
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Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan 

melalui 2 cara yaitu: 

1. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat dibedakan menjadi dokumen 

primer (dokumen yang ditullis oleh orang yang langsung mengalami suatau 

peristiwa), dan dokumen sekunder (jika peristiwa dilaporkan kepada orang lain 

yang selanjutnya ditulis oleh orang ini). Ketika menggunakan metode ini sebagai 

metode pengumpulan data, maka peneliti bisa menggunakan data yang ada dengan 

hanya membuat salinan atau menggandakanya.  

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan atau data-data yang 

berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Metode ini bisa dilakukan dengan 

cara mengkaji, mempelajari serta menelaah berbagai macam literatur seperti buku, 

jurnal, koran, dan berbagai sumber tertulis lainya yang berkaitan dengan objek yang 

akan diteliti. 

3.4 Populasi dan Sampel 

Menurut McClave (2011:6) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan food and beverages yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).  
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Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, 

bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada di 

populasi, karena sampel merupakan unit-unit dari suatu populasi McClave 

(2011:7). Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling. Purposive sampling merupakan desain pengambilan sampel yang 

memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Kriteria pemilihan sampel yang 

ditentukan adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan food and beverages yang terdaftar sebagai perusahaan go public 

di BEI tahun 2013-2016. 

2. Saham emiten yang aktif diperdagangkan di BEI.  

3. Perusahaan yang listing selama tahun pengamatan. 

4. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama tahun penelitian. 

Tabel  3.1 

Tabel Kriteria Sampel 

Keterangan Jumlah Persahaan 

Perusahaan food and beverages yang terdaftar di BEI 

tahun 2013-2016. 18 

Perusahaan food and beverages yang delisting selama 

tahun pengamatan (5) 

Perusahaan yang mengalami kerugian selama tahun 

pengamatan (1) 

Jumlah sampel 12 

Sumber: Data diolah 2018 

Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah populasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia adalah 18 perusahaan dan yang memenuhi kriteria sampel tersebut 
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diperoleh 12 perusahaan. Daftar nama perusahaan yang menjadi sampel dalam 

penelitian antara lain: 

Tabel 3.2 

Daftar Sampel Penelitian 

NO KODE NAMA PERUSAHAAN  

1.  AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, PT 

2.  CEKA 
Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, PT (d.h Cahaya Kalbar 

Tbk, PT) 

3.  DLTA Delta Djakarta Tbk, PT 

4.  ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, PT 

5.  INDF Indofood Sukses Makmur Tbk, PT 

6.  MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk, PT 

7.  MYOR Mayora Indah Tbk, PT 

8.  ROTI Nippon Indosari Corporindo Tbk, PT 

9.  SKBM Sekar Bumi Tbk, PT 

10.  SKLT Sekar Laut Tbk, PT 

11.  STTP Siantar Top Tbk, PT 

12.  ULTJ Ultrajaya Milk Industry and Tranding Company Tbk, PT 

Sumber: Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016 

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji laba akuntansi, arus kas operasi dan 

ukuran perusahaan terhadap return saham. Penelitian ini menggunakan laba 

akuntansi, arus kas operasi dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen, 

dan return saham sebagai variabel dependen. 

3.6 Variabel Dependent (Y) 

3.6.1 Return Saham 

Gitman (2012:228) dalam Maryana dan Fitriasari (2016) mengungkapkan 

bahwa return saham merupakan tingkat pengembalian untuk saham biasa dan 

merupakan pembayaran kas yang diterima akibat kepemilikan suatu saham pada 

saat awal investasi”. Dengan demikian, return saham adalah suatu tingkat 
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pengembalian baik keuntungan atau kerugian dari investasi yang dilakukan oleh 

investor. Purwanti, Masitoh dan Chomsatuh (2015) menyatakan bahwa Investor 

tertarik untuk melakukan investasi dengan membeli saham perusahaan dengan 

harapan dapat menerima kembalian atas investasi yang dilakukan. Hasil yang 

diperoleh dari investasi atau tingkat keuntungan yang diperoleh investor atas 

investasi yang dilakukan dinamakan return. Return saham dibedakan menjadi dua 

macam yaitu return realisasi dan return ekspektasi. 

Konsep return saham yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana 

dijelaskan oleh Hartono (2016:284) adalah selisih antara harga saham periode 

sekarang (t) dengan harga saham periode sebelumnya (t-1), dibagi dengan harga 

saham periode sebelumnya (t-1). Dimana rumusnya ditunjukkan sebagai berikut 

(Hartono, 2016:284) : 

 

𝑅𝑠
it= 

Pit− Pit−1
Pit−1

 

Keterangan: 

RSit = Return saham  

Pit = Harga saham i pada periode t  

Pit-1 = Harga saham i pada periode t sebelumnya 

3.7 Variabel Independent (X) 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. 

Pada penelitian ini varibel independen berjumlah tiga, dengan rincian sebagai 

berikut: 
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3.7.1 Laba Akuntansi 

Laba suatu perusahaan yang tercantum dalam laporan laba rugi merupakan 

laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode waktu 

tertentu. Perhitungan laba rugi penting karena  menyediakan informasi kepada 

investor dan kreditor yang membantu mereka meramalkan jumlah, waktu, dan 

ketidakpastian dari arus kas di masa depan. Menurut Belkaoui (2007 : 32) 

menyatakan bahwa laba akuntansi secara operasional didefinisikan sebagai 

perbedaan antara pendapatan yang direalisasikan yang berasal dari transaksi suatu 

periode dan berhubungan dengan biaya historis. Laba akuntansi yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah laba yang sama pengertiannya dengan laba bersih suatu 

perusahaan. Laba akuntansi dalam penelitian ini adalah laba bersih setelah pajak 

atau net income after tax (Tumbel, Tinangon dan Walandouw, 2017).  

Pengukuran laba akuntansi dalam penelitian ini yaitu dengan rumus 

(Tumbel, Tinangon dan Walandouw, 2017)  : 

LAKit = Net Income After Tax 

 

Keterangan: 

LAKit = Laba akuntansi ke i pada periode t 

Net Income After Tax = Laba bersih setelah pajak 

3.7.2 Arus Kas Operasi 

Menurut PSAK No. 2 (2015) arus kas dari aktivitas operasi adalah Aktivitas 

penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan 

aktivitas investasi dan pendanaan. Utomo (2011) Arus kas dari aktivitas operasi 

adalah jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang 
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menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang 

cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, 

membayar deviden dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber 

pendanaan dari luar. Aini (2009) menjelaskan bahwa arus kas dari aktivitas operasi 

sebagai arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas selama periode satu tahun 

yang diperoleh dari aktivitas operasi perusahaan.  

Pengukuran arus kas operasi dalam penelitian ini yaitu dengan rumus (Aini, 

2009) : 

AKOit = AKO masuk – AKO keluar  

Keterangan: 

AKOit = Arus kas operasi ke-i pada periode t 

3.7.3 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang 

ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-

rata total aktiva. Jadi, ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya asset 

yang dimiliki oleh perusahaan. Arlina, Sinarwati dan Musminin (2014) menyatakan 

bahwa selain informasi laporan arus kas dan laba akuntansi sebagai informasi yang 

penting bagi investor dan kreditor, ukuran perusahaan merupakan informasi yang 

penting bagi investor dan kreditor karena harus mempertimbangkan karakteristik 

keuangan setiap perusahaan.  

Dalam penelitian ini ukuran sebuah perusahaan diukur dengan menggunakan 

logaritma natural dari total aset perusahaan yang menjadi sampel di dalam 

penelitian ini  
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Pengukuran ukuran perusahaan dalam penelitian ini yaitu dengan rumus 

(Meryana dan Fitriasari, 2016) : 

SIZEit = Ln TAit 

Keterangan:  

SIZEit  : ukuran perusahaan i pada periode t  

TAit  : total aset perusahaan i pada periode t 

3.8 Metode Analisis Data 

3.8.1 Uji 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 (kemelencengan distribusi), Ghozali 

(2016:19). Statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat 

penting bagi data sampel. Uji statistik deskriptif tersebut dilakukan dengan program 

SPSS 21.0. 

3.8.2  Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan pengujian regresi terlebih dahulu dilakukan pengujian 

asumsi klasik. Supaya tidak timbul masalah dalam penggunaan analisis tersebut. 

3.8.2.1 Uji Normalitas 

Uji di mana akan menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat 

(Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan. Berdistribusi normal atau berdistribusi 

tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas 

dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sekali 

(Sunyoto, 2013:92). 
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3.8.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji asumsi klasik jenis ini diterapkan untuk analisis regresi data panel yang 

terdiri atas dua atau lebih variabel bebas atau variabel independen dimana akan 

diukur keeratan hubungan antarvariabel bebas tersebut melalui besaran koefisien 

kolerasi (r). Dikatakan terjadi multikolinearitas, jika koefisien kolerasi antar 

variabel bebas lebih besar dari 0,60. Dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika 

koefisien kolerasi antara variabel bebas lebih kecil atau sama dengan 0,60 ( r ≤ 

0,60). 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas dapat digunakan cara 

lain yaitu dengan ( Sunyoto,2013:88) : 

a. Nilai tolerance adalah besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan secara 

statistik (α) 

b. Nilai variance inflation factor (VIF) adalah faktor inflasi penyimpangan 

baku kuadrat. 

Nilai tolerance (α) dan variance inflation factor (VIF) dapat dicari 

dengan menggabungkan kedua nilai tersebut sebagai berikut : 

a. Besar nilai tolerance (α) : α = 1/VIF 

b. Besar nilai variance inflation factor (VIF) : VIF = 1/α 

3.8.2.3 Uji Autokorelasi 

Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah 

autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut tidak baik atau tidak 

layak dipakai prediksi. Masalah autokorelasi baru timbul jika ada korelasi secara 
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linear antara kesalahan penganggu periode t (berada) dengan kesalahan penganggu 

periode t-1 (sebelumnya). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa uji asumsi 

klasik autokorelasi dilakukan untuk data time series atau data yang mempunyai seri 

waktu. 

Salah satu ukuran dalam menentukan ada atau tidaknya masalah 

autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut 

(Sunyoto, 2013:98).: 

a. Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW dibawah – 2 ( DW < -2) 

b. Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau 

-2 < DW< +2 

c. Terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW di atas +2 atau DW > +2 

3.8.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatanyang 

lain. Jika residualnya mempunyai varian yang sama disebut homoskedastisitas, dan 

jika berbeda disebut heterokedastisitas. Persamaan regresi yang baik jika tidak 

terjadi heterokedastisitas. 

Analisis uji asumsi heteroskedastisitas hasil output SPPS melalui grafik 

Scatterplot antara Z prediction (ZPRED) yang merupakan variabel bebas (sumbu 

X=Y hasil prediksi) dan nilai residualnya (SRESID) yang merupakan variabel 

terikat (sumbu Y=Y prediksi – Y rill). 
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Homoskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titik hasil pengolahan 

data antara ZPRED dan SRESID menyebar dibawah maupun di atas titik origin 

(angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur. 

Heteroskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titiknya mempunyai 

pola yang teratur baik menyempit, melebar maupun bergelombang (Sunyoto, 

2013:91). 

3.8.3 Uji Hipotesis 

3.8.3.1 Koefisien Determinansi (R²) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya bertujuan untuk mengetahui 

presentase besarnya pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen atau untuk menunjukkan seberapa besar model regresi mampu 

menjelaskan variabilitas variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 

antara nol dan satu. Nilai (R2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untk memprediksi variasi variabel dependen 

3.8.3.2 Uji Regresi Data Panel 

Data panel sering disebut juga pooled data (pooling time series dan cross-

section), micropanel data, longitudinal data, event story analysis, dan cohort 

analysis. Semua nama ini mempunyai konotasi pergerakan sepanjang waktu dari 

unit cross-section. 

Grunfield meneliti pengaruh nilai real perusahaan (X2) dan real capital 

stock (X3) terhadap real gross investment (Y). walaupun studi yang sesungguhnya 
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melibatkan banyak perusahaan, untuk tujuan ilustrasi hanya menggunakan data 

untuk empat perusahaan yaitu General Electric (GE), General Motor (GM), U.S 

Steel (US), dan Westinghouse. Data setiap perusahaan untuk ketiga variabel Y, X2, 

dan X3 tersedia untuk periode 1935-1954. Grunfield mendapatkan fungsi investasi 

sebagai berikut: 

Yit = ß1 + ß2X2it + ß3X3it + µit 

 i = 1,2,3,4 

 t = 1,2,…………..,20 

i adalah ith unit cross sectional dan t adalah tahun periode waktu. Sesuai 

konvensi I adalah cross-section identifier dan t adalah time identifier. Diasumsikan 

ada maksimum N cross-sectional unit dan maksimum T time periode, maka jika 

setiap unit cross-section memiliki jumlah yang sama observasi time series, data 

seperti ini disebut balanced panel. Jika jumlah observasi berbeda antar anggota 

panel maka disebut unbalanced panel. 

 cara mengestimasi model regresi :  

1. Diasumsikan intercept dan koefisien slope konstan sepanjang waktu  

(across time) dan ruang (space). Sedangkan error term mencerminkan 

perbedaan sepanjang waktu dan individu  

2. Koefisien slope konstan, tetapi intercept bervariasi untuk setiap individu 

3. Koefisien slope konstan, tetapi intercept bervariasi untuk setiap individu 

dan waktu (time)  

4. Semua koefisien (baik intercept maupun koefisien slope) bervariasi  

untuk setiap individu  
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5. Intercept dan koefisien slope bervariasi untuk setiap individu dan waktu  

(time). (Ghozali, 2006) 

3.8.3.4 Uji t 

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen secara parsial (individu) terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan 

dengan membandingkan t hitung terhadap t tabel dengan ketentuan sebagai berikut:  

a. Ho : β = 0, berarti bahwa tidak ada pengaruh positif dari masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial; 

b. Ha : β > 0, berarti bahwa ada pengaruh positif dari masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial.  

 Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikansi 

5% (α = 0,05) dengan kriteria penilaian sebagai berikut:  

a) Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti bahwa 

ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen secara parsial; 

b) Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti bahwa 

tidak ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial. 

 


