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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi  

Menurut Sugiyono (2010) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas, obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada obyek 

atau subyek yang di pelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat 

yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Dalam penelitian ini yang menjadi 

populasi adalah perusahaan manufaktur sub sektor otomotifyang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 sampai dengan 206 yang berjumlah 13 

perusahaan. 

3.1.2 Sampel 

Menurut Sugiyono (2010) sampel adalah bagian atau wakil populasi 

yang memiliki karakteristik sama dengan populasi, diambil sebagai sumber 

data penelitian. Sampel sangat diperlukan karena tidak mungkin bagi peneliti 

untuk melakukan penelitian dengan menggunakan populasi sebagai sumber 

data. Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling yaitu teknik penentuansampel yang telah ditentukan 
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sebelumnya berdasarkan maksud dan tujuan penelitian atau dipilih 

berdasarkan kriteria sebagai berikut: 

1) Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan tahunannya 

dari tahun 2012 sampai 2016. 

2) Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan tahunannya 

dalam satuan rupiah. 

3) Periode laporan keuangan berakhir per tanggal 31 Desember. 

4) Perusahaan yang memiliki laba positif 

Berdasarkan kriteria diatas, maka proses pemilihan sampel sebagai 

berikut : 

Tabel 3.1 

Kriteria Sampel 

 

No Kriteria Total 

Perusahaan 

1. Perusahaan sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 

13 

2. Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan 

tahunannya dari tahun 2012 sampai 2016 

(1) 

3. Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan 

tahunannya dalam satuan rupiah 

(3) 

4 Perusahaan yang memiliki laba negative (3) 

 Perusahaan yang menjadi sampel 6 
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Berdasarkan tabel kriteria sampel diatas, terdapat 6 perusahaan yang 

memenuhi kriteria tersebut. 

Tabel 3.2 

Sampel Perusahaan Sektor Otomotif yang terdaftar di BEI 

 

No. Kode Saham Nama Emiten 

1 ASII Astra International Tbk 

2 AUTO Astra Otoparts Tbk 

3 INDS Indospring Tbk 

4 NIPS Nipress Tbk 

5 PRAS Prima Alloy Steel Universal Tbk 

6 SMSM Selamat Sempurna Tbk 

Sumber : Bursa Efek Indonesia, 2017 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. 

Data kuantitatif adalah data yang berupa angka atau bilangan (Suliyanto, 

2009;135). Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah 

data yang didapat dan disimpan oleh orang lain yang biasanya merupakan data 

masa lalu/historikal (Wibisono, 2002;119). Data sekunder dapat berupa data 

internal maupun data eksternal. Data internal merupakan data yang berasal 

dari dalam instansi mengenai kegiatan lembaga dan untuk kepentingan 

instansi itu sendiri sedangkan data eksternal merupakan data yang bersal dari 

luar instansi. Data eksternal digunakan apabila data internal tidak cukup untuk 

menganalisis permasalahan yang ada (Suliyanto, 2009;132-133). 
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Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa 

laporan keuangan perusahaan sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Data yang digunakan diperoleh dari directory Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dengan mengakses situs resminya di www.idx.co.id  dan 

melalui Indonesian Capital Market Directory (ICMD). 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai 

literatur pustaka seperti jurnal, buku dan sumber lainnya yang relevan 

dengan penelitian. 

b. Dokumentasi, yaitu berupa data laporan keuangan perusahaan 

otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-

2016. 

3.4 Definisi Variabel Operasional 

Dalam penelitian ini ada enam variabel operasional yaitu harga saham 

sebagai variabel dependen ( ) dan sebagai variabel independen arus kas 

operasi (  ), arus kas pendanaan (  ), arus kas investasi (  ), total arus kas 

(  ), laba akuntansi (  ) dan ukuran perusahaan (  ). 
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1. Harga Saham (Y) 

Saham menurut Warsono (2001) dalam Azura (2016) adalah suatu 

tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu 

perusahaan. Perusahaan yang menerbitkan saham akan memperoleh dana 

dalam bentuk ekuitas, sedangkan bagi investor akan memperoleh penghasilan 

berupa dividen dan keuntungan. Harga suatu saham pada hakikatnya 

ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan terhadap saham yang 

bersangkutan. Kedua kekuatan itu sendiri merupakan pencerminan dari 

ekspektasi pemodal terhadap kinerja saham dimasa yang akan datang. Harga 

saham yang diperoleh yaitu dari harga saham historis yang diterbitkan oleh 

BEI selama periode pengamatan, dimana harga saham yang di ambil pada saat 

Closing price per 31 Desember. 

2. Arus Kas Operasi (  ) 

Arus kas operasi merupakan penerimaan dan pengeluaran kas suatu 

perusahaan dari dan untuk aktivitas operasi perusahaan selama satu periode 

(Hery;2012). Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari penghasil 

utama pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, arus kas tersebut umumnya 

berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba 

atau rugi bersih. 
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3. Arus Kas Pendanaan (  ) 

Aktivitas-aktivitas pendanaan (financing activities) adalah aktivitas 

yang mengakibatkan perubahan jumlah serta komposisi modal dan pinjaman 

perusahaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan ini harus diungkapkan secara 

terpisah, karena pengungkapan terpisah arus kas dari aktivitas pendanaan 

berguna untuk memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para 

penanam modal di perusahaan tersebut (Harahap;2011). 

Laporan arus kas dari aktivitas pendanaan dapat dilihat melalui 

laporan arus kas yang telah dipublikasikan dalam laporan keuangan auditan 

tahunan perusahaan. Dalam laporan arus kas yang dipublikasikan tersebut 

telah dilakukan pembagian terhadap pos-pos yang termasuk dalam arus kas 

operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan dapat 

dihitung dengan membandingkan antara arus kas masuk (cash in flow) dan 

arus kas keluar (cash out flow) yang temasuk dalam aktivitas pendanaan. 

4. Arus Kas Investasi (  ) 

Aktivitas investasi adalah aktivitas yang menyangkut perolehan atau 

pelepasan aset jangka panjang (aset tidak lancar) serta investasi lain yang 

tidak termasuk dalam setara kas, mencakup aktivitas meminjamkan uang dan 

mengumpulkan piutang tersebut serta memperoleh dan menjual investasi dan 

aset jangka panjang produktif (Hery;2012). Aktivitas investasi mencerminkan 
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pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk 

menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. 

Laporan arus kas dari aktivitas investasi dapat dilihat melalui laporan 

arus kas yang telah dipublikasikan dalam laporan keuangan auditan tahunan 

perusahaan. Dalam laporan arus kas yang dipublikasikan tersebut telah 

dilakukan pembagian terhadap pos-pos yang termasuk dalam arus kas operasi, 

investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas investasi dapat dihitung 

dengan membandingkan antara arus kas masuk (cash in flow) dan arus kas 

keluar (cash out flow) yang termasuk dalam aktivitas investasi. 

5. Total Arus Kas (  ) 

Total Arus kas operasi pada penelitian ini diproksi menggunakan total 

selisih antara arus kas operasi, arus kas investasi dan arus kas pendanaan. 

Dapat dirumuskan seperti berikut: 

                  

6. Laba Akuntansi (  ) 

Laba Akuntansi adalah perbedaan antara total pendapatan moneter dan 

jumlah biaya moneter yang dihitung dengan menggunakan prinsip akuntansi 

yang belaku umum. Dapat dirumuskan sebagai berikut : 
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7. Ukuran Perusahaan (  ) 

Ukuran perusahaan (firm size) diukur dengan menggunakan total aset, 

penjualan atau modal dari perusahaan tersebut (Harahap;2011). Dalam 

penelitian ini, yang akan dijadikan sebagai alat ukur besar kecilnya ukuran 

perusahaan adalah total aset perusahaan yang dioperasionalkan dengan ln total 

aktiva. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Untuk melihat pengaruh komponen arus kas (arus kas operasi, 

investasi dan pendanaan), total arus kas dan laba akuntansi terhadap harga 

saham, maka dilakukan uji regresi. Karena dalam penelitian ini terdapat lebih 

dari satu variabel independen (X), maka digunakan persamaan regresi 

berganda (multiple regressions). Persamaan regresi berganda merupakan 

persamaan matematika yang menyatakan hubungan antara sebuah variabel 

terikat dengan beberapa variabel bebas, yang di formulasikan sebagai berikut:  

 

                                    

Keterangan: 

Y  : Harga saham perusahaan. 

a : Koefisien konstanta. 

b(1-5) : Koefisien regresi variabel independen. 

X1 : Arus kas operasi. 
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X2 : Arus kas pendanaan. 

X3 : Arus kas investasi. 

X4 : Total arus kas 

X5 : Laba akuntansi 

X6 : Ukuran Perusahaan 

є : error 

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan ada tiga 

yaitu Uji Asumsi klasik, Regresi Linear Berganda dan Uji Hipotesis. 

3.5.1 Uji Asumsi Klasik 

Untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan 

terbebas dari bias sehingga hasil regresi yang diperoleh tidak valid dan hasil 

regresi tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menguji 

hipotesis dan penarikan kesimpulan, maka digunakan uji asumsi klasik. 

Empat asumsi klasik yang perlu diperhatikan adalah: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas atau uji kenormalan data merupakan suatu jenis uji 

statistik untuk menentukan apakah suatu populasi berdistribusi normal atau 

tidak. Uji ini penting dilakukan karena seringkali sebelum melakukan 

pengolahan data pada suatu pengamatan populasi, banyak peneliti 

mengasumsikan bahwa populasi yang diamati tersebut berdistribusi normal. 
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b. Heteroskedastisitas  

Asumsi yang ketiga mengenai faktor-faktor gangguan adalah distribusi 

probabilitas gangguan dianggap tetap sama untuk seluruh pengamatan-

pengamatan nilai-nilai variabel bebas. Jika varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dan 

jika beda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang terbaik adalah 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Untuk melihat ada tidaknya heteroskedastisitas, maka digunakan 

scatterplot. Pengujian dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu 

pada grafik scatterplot. Jika membentuk pola tertentu, maka terdapat 

heteroskedastisitas. Sedangkan jika titik-titiknya menyebar, maka tidak 

terdapat heteroskedastisitas. 

c. Uji Multikolinearitas 

Istilah multikolinearitas digunakan untuk menunjukkan adanya 

hubungan linier diantara varibel-variabel bebas dalam regresi. Bila variabel-

variabel bebas berkorelasi dengan sempurna, maka disebut multikolinearitas 

sempurna. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu (disturbance term) pada 

periode t dan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). 
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3.5.2 Analisis Regresi Berganda 

Analisis linier berganda merupakan suatu analisis yang digunakan 

untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

dengan melibatkan lebih dari satu variabel independen. 

3.5.3 Uji Hipotesis  

a. Uji Statistik T 

Uji t digunakan dalam beberapa jenis uji statistik dengan beberapa 

tujuan seperti:  

1) Untuk menguji apakah terdapat perbedaan antara dua kelompok sampel 

terhdap suatu variabel yang sama; 

2) Untuk menguji apakah nilai rata-rata suatu kelompok lebih besae atau 

lebih kecil dari suatu standar tertentu; 

3) Untuk menguji apakah kelompok yang sama memiliki nilai rata-rata 

berbeda terhadap variabel yang berbeda (Morrisan,2012, hal. 330). 

Dasar pengambilan keputusan apakah hipotesis yang kita bangun 

ditolak atau diterima adalah sebagai berikut : 

1) Jika t-hitung < t-tabel : Ho diterima, artinya Ha ditolak 

2) Jika t-hitung > t-tabel : Ho ditolak, artinya Ha diterima 
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Kriteria ini hanya berlaku untuk nilai t hitung positif (+). Sedangkan 

dasar pengambilan hipotesis apabila t hitung  negatif (-) ditolak atau diterima 

adalah sebagai berikut : 

1) Jika – t-hitung < - t-tabel : Ho ditolak, artinya Ha diterima 

2) Jika – t-hitung > - t-tabel : Ho diterima, artinya Ha ditolak 

Cara pengujian berikutnya ialah menggunakan kurva. Penggunaan kurva 

bermanfaat sekali jika nilai t-hitung negatif (-). Jika nilai t hitung negatif (-) 

maka pengujian dilakukan disisi kiri. Sedangkan nilai t-hitung positif (+), 

maka pengujian dilakukan disisi kanan. Kurva pengujian akan seperti 

dibawah ini:   

 

Adapun bunyi hipotesis Ho dan Ha adalah sebagai berikut: 

Ho : variabel independen (X1, X2 dan X3) tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen 

Ha : variabel dependen berpengaruh terhadap variabel independen 

(Trianto;2015) 
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b. Uji Statistik F 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara simultan terhadap variabel dependen/ terikat. Hipotesis nol (H0) yang 

hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, 

atau:  

H0 : H1 = H2 = H3 = H4 = 0  

Artinya, apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (HA) 

tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau:  

HA : H1 ≠ H2 ≠ H3 ≠ H4 ≠ 0  

Artinya, semua variabel independen secara simultan merupakan 

penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen 

c. Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.Nilai R
2
 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 untuk memprediksi variasi variabel dependen. 


