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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal, dimana suatu penelitian 

kausal, hubungan sebab akibat dapat diselidiki lewat pengamatan terhadap 

konsekuensi yang sudah terjadi dan menolak ulang data yang ada untuk 

menemukan faktor-faktor penyebab yang mungkin terjadi disana. Pada hakikatnya 

penelitian kausal komparatif adalah “ex post facto”, artinya data dikumpulkan 

setelah semua peristiwa yang diperhatikan terjadi. Kemudian peneliti memilih 

satu atau lebih variable dependen dan menguji data dengan kembali menelusur 

waktu, mencari penyebab, melihat hubungan, dan memahami artinya (Saifuddin 

2015). Penelitian ini akan menguji pengaruh dari kualitas akrual dan risiko pasar 

terhadap sinkronitas harga saham pada perusahaan barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan, 

laporan  tahunan, pergerakan  harga saham perusahaan, dan  pergerakan indeks 

pasar dari perusahaan barang konsusmsi di Indonesia. Jadwal penelitian dilakukan 

pada bulan Januari 2017 sampai dengan maret 2017. 

3.3 Populasi dan Sampel  

Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan barang konsumsi yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia yaitu terdiri dari 37 perusahaan pada periode 
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2011-2015. Untuk memperoleh sampel yang representatif maka penelitian ini 

menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik sampling dimana 

berdasarkan keriteria-keriteria tertentu (Trianto, 2015). Sehingga diperoleh sampel 

berjumlah 23 perusahaan. Adapun kriteria-kriteria dalam penentuan sampel 

sebagai berikut: 

1. Perusahaan publik yang pernah tergolong sebagai perusahaan barang 

konsumsi di Bursa Efek Indonesia dan tidak mengalami delisting pada 

periode 2011-2015. 

2. Perusahaan dalam laporan keuangannya menggunakan mata uang 

Rupiah dan tidak menggunakan mata uang asing. 

3. Sampel diperoleh laporan keuangan tahunan, harga saham mingguan 

dan komponen penelitian lainnya yang  diperlukan dalam mengukur 

variable penelitian lengkap.  

Table 3.1 

Pemilihan Sampel 

Kriteria Sampel Jumlah Sampel 

Perusahaan publik yang pernah tergolong sebagai 

perusahaan barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia dan 

tidak mengalami delisting pada periode 2011-2015. 
37 

Perusahaan menggunakan mata uang asing (bukan 

rupiah). - 

Perusahaan yang tidak diperoleh data laporan keuangan, 

harga saham mingguan dan komponen penelitian lengkap  (14) 

Jumlah perusahaan yang digunakan dalam penelitian 
23 

Jumlah observasi penelitian (data tahunan) 
115 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data  

 Metode pengumpulan data  yang  dilakukan di dalam penelitian ini adalah 

studi pustaka dan dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data yang telah terdokumentasikan sebelumnya oleh perusahaan 

maupun Bursa Efek Indonesia. 

3.5 Jenis Dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

yang diperlukan dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berupa 

laporan keuangan perusahaan, laporan tahunan perusahaan, data harga penutupan 

saham mingguan perusahaan, data harga penutupan saham mingguan pasar selama 

periode yang dibutuhkan dalam pengamatan. Data laporan keuangan perusahaan 

dan laporan tahunan perusahaan diperoleh dari laman internet Bursa Efek 

Indonesia (www.idx.co.id) dan website masing-masing perusahaan sampel. Data 

dari harga penutupan saham mingguan perusahaan dan harga penutupan saham 

mingguan pasar diperoleh dari Yahoo! Finance. 

3.6 Defenisi Operasional Variable  

3.6.1 Variabel Independen.  

 Variabel independen adalah variabel yang keberadaanya mempengaruhi 

variabel lainnya (Trianto, 2015). Variabel independen dari penelitian ini adalah 

kualitas akrual dan risiko pasar. 

 

 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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1. Kualitas Akrual  

Kualitas akrual adalah  ukuran yang digunakan untuk mengukur kualitas 

laba. Penelitian ini menggunakan besarnya akrual dalam menilai kualitas akrual 

terhadap harga saham. Adapun model yang digunakan untuk mengukur kualitas 

akrual sama seperti yang digunakan oleh Sari (2014) yaitu  menggunakan  model 

performance match yang dikembangkan oleh Kothari. Model performance match 

ini merupakan modifikasi dari model  Jones (1991)  dengan menambahkan 

variabel return on asset (ROA) . Pada model tersebut Kothari menginginkan 

pengukuran yang lebih akurat dan lebih kuat dalam mengukur nilai akrual. Ia 

ingin mencocokan nilai discretionary accrual dengan performa perusahaan yang 

diproksikan dengan return on assets (ROA) karena performa perusahaan yang 

baik dapat mempengaruhi kualitas dari nilai akrual perusahaan. 

TAi,t  = 0 + 1 1/ ASSETi,t-1+ 2 SALESi,t + 3 PPEi,t + 4 ROAi,t + t ....(1) 

Keterangan: 

TAi,  =   total akrual 

ASSETi,t-1 =   total aset perusahaan pada periode sebelumnya 

SALESi,t =   perubahan besarnya penjualan perusahaan i pada tahun t  

ROAi,t     =   tingkat pengembalian aset 

PPEi,t  =  nilai bersih total aset tetap yang dimiliki perusahaan i 

pada tahun t  

Pengukuran kualitas akrual adalah nilai absolut dari residual dikali dengan 

-1, sehingga nilai yang semakin tinggi akan menunjukkan kualitas akrual yang 

lebih tinggi.  
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2. Risiko Pasar 

Risiko pasar merupakan risiko yang terdapat dalam saham perusahaan 

yang terjadi akibat adanya faktor-faktor makro seperti inflasi resesi dan 

sebagainya. Beta adalah alat pengukur risiko sistematik dari suatu sekuritas atau 

portofolio relatif terhadap risik pasar (Hartono 2015). Beta suatu sekurita adalah 

kuantitatif yang mengukur sensitivitas keuntungan dari suatu sekuritas dalam 

merespon pergerakan keuntungan pasar.  

Semakin tinggi tingkat beta semakin tinggi risiko sistematik yang tidak 

dapat dihilangkan dengan diversifikasi. Untuk menghitung beta digunakan teknik 

regresi yaitu mengestimasi beta suatu sekuritas dengan menggunakan return-

return sekuritas sebagai variabel terikat dan return-return pasar sebagai variabel 

bebas (Anastasia 2003). 

Perhitungan risiko pasar pada penelitian ini menggunakan regresi return 

untuk mencari beta sama seperti yang dilakukan Zettira (2016) .  

Ri,t =  α  + β MKRETi,t +e…..................................….......................................(2) 

Keterangan: 

Ri,t   = return saham perusahaan i pada tahun t  

α    = konstanta 

MKRET  = market return  

e  = error 

β  = Kefisien Regresi 
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3.6.2 Variable Dependen  

Variabel dependen adalah variabel yang keberadaanya dipengaruhi oleh 

variabel lain (Trianto, 2015). Variable dependen dalam penelitian ini adalah 

sinkronitas harga saham. Sinkronitas harga saham adalah  sejauh mana kandungan 

informasi spesifik perusahaan, informasi pasar, dan informasi industri pada 

pergerakan harga saham perusahaan di pasar modal. Dimana sinkronitas harga 

saham diukur dari R
2 

dari market pricing model seperti capital asset pricing 

model. Pengukuran sinkronitas harga saham mengacu kepada penelitian Jing 

(2007), Johnston (2009) dan Lyimo (2014) serta Suganda (2015) dimana 

sinkronitas diukur dari transformasi logarit R
2 

dari regresi model market pricing. 

Pertama-pertama dilakukan regresi menggunakan model :  

Ri,t = β0 + β1MKRETi,t + β2MKRETi,t-1 +  ei,t………………...…....................(3) 

Keterangan: 

Ri,t  = Compound return perusahaan i pada minggu w. 

MKRET i,t  = Compound return mingguan dari index pasar. 

Untuk persamaan (3) perhitungan dilakukan untuk periode berakhir 12 

bulan pada saat earnings diumumkan. Dengan nilai R
2
 yang tinggi atau hampir 

mendekati 1 menunjukan tingkat sinkronitas harga saham yang tinggi, sedangkan 

jika nilai R
2 

semakin kecil maka mengimplikasikan berkurangnya tingkat 

sinkronitas harga saham. Kemudian mengikuti penelitian Johnston (2009), maka 

dilakukan transformasi logaritma dari R
2 

dari persamaan yang terikat diantara 

angka 0 dan 1, menjadi nilai variabel yang tidak terikat untuk mendefinisikan 

variabel sinkronitas harga saham (SYNC). 

SYNCi,t =  log (R
2

i,t / 1 - R
2

i,t) .........................................................................(4)  
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3.7 Teknik Analisis Data   

Dalam penelitian ini untuk melihat pengaruh variabel independen (kualitas 

akrual dan risiko pasar) terhadap variabel terikat (singkronitas harga saham) 

menggunakan metode analisis kuantitatif. Dalam pengujian hipotesis penelitian ini 

menggunakan analisis Regresi Linear Berganda menggunakan program SPSS. 

Langkah-langkah dalam metode analisis yang dilakukan adalah statistik deskriptif 

dan uji asumsi klasik sebelum masuk kepengujian hipotesis. 

3.7.1 Analisis Data Deskriptif  

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek 

penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari kelompok subjek 

yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis (Saifuddin 2015).  

Menurut Ghozali (2013: 19) 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). Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui gambaran data secara 

ringkas yaitu tentang pemusatan data, ukuran penyebaran data, serta 

kecenderungan suatu gugus data. 

3.7.2 Uji Asusmsi Klasik  

Uji asumsi klasik dilakukan jika variable bebas lebih dari dua variable, hal 

ini dilakukan untuk mengatuhui apakah dari variable-variable yang akan 

dilakukan analisis dalam penelitian memenuhi uji asumsi klasik atau tidak karena 

penelitian yang bagus (model penelitian dengan menggunakan regresi linier). 

(Trianto, 2015) Untuk mendapat estimator yang memuaskan tersebut maka 
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dilakukan pengujian terhadap asumsi normalitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, 

dan multikolinearitas. 

3.7.2.1 Uji Normalitas  

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui 

bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk 

jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi 

normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2013: 

160). 

1) Analisis grafik 

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan 

melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi 

dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Distribusi normal 

akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan 

dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, 

maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 

diagonalnya. 

2) Analisis statistik 

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas adalah uji 

statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S), jika nilai signifikansinya di atas dari  

nilai α (0,05) maka data berdistribusi normal.  



 
 

38 

3.7.2.2 Uji Autokorelasi  

 Menurut Ghozali (2013: 110) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model linear ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode 

t dengan kesalahan penganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Cara yang dapat 

digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan 

melakukan uji Durbin – Watson. Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk 

autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam 

model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel independen. Hipotesis 

yang akan diuji adalah : 

H0 : tidak ada autokorelasi (r = 0) 

Ha: ada autokorelasi (r ≠ 0) 

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi: 

Hipotesis  Keputusan Kriteria 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autikorelasi positif No decision dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada autokorelasi 

negative 

Tolak 4 – dl < d < 4 

Tidak ada autokorelasi 

negative 

No decision 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl 

Tidak ada autokorelasi, 

positif atau negatif 

Tidak ditolak du < d < 4 – du 

Sumber: Ghozali (2013) 

3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2013: 139) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut 
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heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas: melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat 

(dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya pola 

tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y 

adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y 

sesungguhnya) yang telah distudentized. 

Dasar analisis : 

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3.7.2.4 Uji Multikolinieritas   

 Menurut Gozhali (2013: 105) uji Multikolonieritas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-

variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang 

nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. mengetahui 

apakah hubungan diantara variabel bebas memiliki masalah multikorelasi atau 

tidak. Untuk menujukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0.10 

atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. Menurut Trianto (2015: 89) uji multikorelasi 

perlu dilakukan jika variabel bebasnya lebih dari satu. 
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3.8   Pengujian Hipotesis  

Uji hipotesis dilakukan dengan memodifikasi persamaan Zetira (2016) dan 

Suganda (2015). 

3.8.1 Analisis Model Penelitian 

Berikut ini adalah persamaan yang merefleksikan pengujian hipotesis yang 

dilakukan untuk menguji pengaruh kualitas akrual dan risiko pasar terhadap 

sinkronitas harga saham pada perusahaan barang konsumsi di Indonesia. Model 

persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:  

SYNC = β0 + β1AQ + β2Beta + e……...……….......……………(5)  

Keterangan: 

SYNC  = Sinkronitas harga saham  

AQ  = Kualitas akrual  

Beta  = risiko pasar 

β0  = konstanta 

β1 dan β2 = koefisien regresi 

Jika nilai β1 negative secara signifikan dan β2 positif signifikan akan 

mendukung hipotesis pertama (H1) dan (H2) penelitian ini yang berarti terdapat 

pengaruh negatif dari kualitas akrual dan pengaruh positif risiko pasar terhadap 

sinkronitas harga saham.  

3.8.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Menurut Ghozali (2013:98) Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan 

apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. 
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Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria 

pengambilan keputusan sebagai berikut: 

1) Quick look: bila nilai F lebih besar daripada 4 maka Ho dapat ditolak 

pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain kita menerima 

hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel 

independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel 

dependen. 

2) Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut 

tabel. Bila nilai F hitung lebih besar dari pada nilai F tabel, maka Ho 

ditolak dan menerima Ha. 

3.8.3 Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 

Menurut Ghozali (2013: 98) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel independen. Dalam penelitian ini uji statistik t 

digunakan untuk mengetahui keakuratan hubungan antara kualitas akrual dan 

risiko pasar (variabel independen) terhadap sinkronitas harga saham (variabel 

independen). 

Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut: 

1) Quick look: bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih, 

dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka Ho yang menyatakan bi= 0 

dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). 

Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan 
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bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi 

variabel dependen. 

2) Membandingkan nilai statistik t dengan titik krisis menurut tabel. 

Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan 

nilai t tabel, kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa 

suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel 

dependen. 

3.8.4 Uji  Koefisiensi Determinasi (R
2
) 

Uji Koefisien Determinasi (R
2
) pada dasarnya untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara 0 sampai 1. Nilai R
2
 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen 

sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memperediksi 

variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:97). 


