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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah pengujian hipotesis, yang dimana

pengujian hipotesis menurut Uma Sekaran (2009) adalah penelitian yang

termasuk dalam pengujian hipotesis biasanya menjelaskan sifat hubungan

tertentu, atau menentukan perbedaan antar kelompok  (independensi) dua atau

lebih faktor dalam suatu situasi.

Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas yaitu hubungan sebab akibat

dimana terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih.Variabel yang dimaksud

adalah Independent variable (variabel bebas) yaitu variabel yang mempengaruhi

dan Dependent variable (variabel terikat) yaitu variabel yang dipengaruhi. Studi

kausal yaitu dimana peneliti ingin menemukan penyebab dari satu atau lebih

masalah, Uma Sekaran (2009). Maksud penelitian ini agar mampu menyatakan

bahwa variabel  X dapat mempengaruhi variabel Y.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam

penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk

mendapatkan jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Sholihendi

(2010) menjelaskan pengertian dari objek penelitian sebagai berikut : “Objek

penelitian menjelaskan tentang apa atau siapa yang menjadi objek  penelitian juga

dimana dan kapan penelitian dilakukan, bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika

dianggap perlu. Berdasarkan kutipan diatas dapat diuraikan bahwa objek
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penelitian dalam penlitian ini adalah harga saham dan volume perdagangan saham

pada perusahaan sub sektor farmasi dan faktor faktor yang  dapat

mempengaruhinya, faktor tersebut adalah Internet financial reporting dan

pengungkapan informasi melalui website. Periode pengamatan yang diambil

dalam penelitian ini adalah tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.

3.3 Populasi dan Sampel

Menurut Sunyoto (2012) populasi adalah totalitas semua nilai yang

dihasilkan dari perhitungan atau pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif

dari karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas

yang ingin dipelajari, Sedangkan pemilihan periode 2011-2014 sebagai sampel

karena dapat menggambarkan kondisi yang relatif baru di pasar modal Indonesia.

Dengan menggunakan sampel yang relatif baru dan rentang tahun penelitian yang

panjang, diharapkan hasil penelitian akan lebih relevan untuk memahami kondisi

yang sesungguhnya. Populasi pada penelitian ini adalah jumlah seluruh

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (bursa efek Indonesia) periode

2011-2014. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur

subsektor farmasi yang terdaftar di BEI (bursa efek indonesia) periode 2011-2014

adalah sebanyak 9 perusahaan.

Sampel adalah sebagian jumlah populasi yang akan di teliti. Sampel dalam

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di

BEI (bursa efek indonesia) berturut-turut pada periode 2011-2014, perusahaan

tersebut dipilih karena perusahaaan farmasi merupakan salah satu pangsa pasar

terbesar di asean, sehingga kemungkinan investor untuk berinvestasi di sektor

tersebut cukup besar. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel dilakukan
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dengan metode “purposive sampling” yaitu pengambilan sampel pada populasi

tertentu yang telah memenuhi kriteria yang di tentukan peneliti yang bertujuan

untuk  mendapatkan hasil peneliti yang akurat. Adapun kriteria yang digunakan

untuk memilih sampel adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan yang termasuk dalam kelompok perusahaan manufaktur sub

sektor farmasi berturut-turut pada periode 2011-2014

2. Perusahaan menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Tabel III.1
Tabel Pemilihan Sampel

No Kriteria Total
1. Perusahaan yang tergabung dalam kelompok perusahaan

manufaktur di BEI
142

2. Perusahaan manufaktur yang tidak termasuk dalam sub sektor
farmasi yang terdaftar di BEI sampai dengan tahun 2014

(132)

3. Perusahaan sub sektor  farmasi yang tidak terdaftar secara
berturut-turut dari tahun  2011-2014

(1)

Jumlah Sampel 9

Berdasarkan data diatas maka dipilihlah 9 perusahaan sebagai sampel

dengan tahun pengamatan antara 2011 – 2014 atau selama 4 tahun berturut –

turut, sehingga diperoleh jumlah sampel secara keseluruhan sebanyak 36

perusahaan.

Tabel III.2
Sampel Penelitian

No
Kode

Perusahaan Nama Perusahaan Website Perusahaan

1 DVLA PT Darya Varya Laboratorya Tbk. www.darya-varia.com
2 INAF PT. Indofarma (persero) Tbk. www.indofarma.co.id
3 KAEF PT. Kimia Farma Tbk. www.kimiafarma.co.id
4 KLBF PT. Kalbe Farma Tbk. www.kalbe.co.id
5 MERK PT. Merck Tbk. www.merck.co.id
6 PYFA PT. Pyridam Farma Tbk. www.pyridam.com
7 SCPI PT. Merck Sharp Dohme Parma Tbk www.msd.indonesia.com
8 SQBB PT . Thaiso Pharmaceu Tbk. www.thaiso-holdings.co.jp
9 TSPC PT. Tempo Scan pacific Tbk. www.thempogroup.net

Sumber http://www.idx.co.id
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3.5. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder

yang bersumber dari dokumentasi perusahaan. Data sekunder merupakan data

yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dan tidak perlu dicari sendiri oleh

peneliti (Sekaran, 2006).

3.6. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses untuk mendapatkan data

penelitian yang valid dan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut

akan diolah menjadi informasi yang digunakan untuk menerima atau menolak

hipotesis.

1. Studi Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui dokumen. Dimana

data diperoleh dari Indonesian Stock Exchange (IDX) Fact 2011 – 2014 .

2. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data sebagai landasan teori serta

penelitian terdahulu. Data diperoleh melalui buku-buku, penelitian

terdahulu, serta sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan

informasi yang dibutuhkan.

3. Observasi Website perusahaan dengan tahap – tahap :

a) Melihat Website perusahaan yang tercantum dalam Indonesia Stock

Exchange (IDX) Fact 2011 – 2014.

b) Website perusahaan yang tidak tercantum dalam IDX peneliti

mengunakan Search Engine yang umum digunakan seperti Google

dan Yahoo.
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c) Website perusahan diakses untuk menguji aksesbilitasnya dan untuk

keperluan pengumpulan data.

d) Apabila tidak ditemukan website perusahaan melalui IDX dan Search

Engine maka perusahaan dianggap tidak mempunyai website.

Perusahaan yang mempunyai website dan mengungkapkan informasi

keuangan berupa laporan keuangan dalam satuan rupiah dianggap melakukan

praktik IFR, sedangkan perusahaan yang memiliki website tetapi tidak

mencantumkan laporan keuangan di website perusahaan maka dianggap tidak

menerapkan IFR.

3.7 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 2 jenis variabel, yaitu variabel independen

(X) dan variabel dependen (Y). variabel dependen adalah variabel yang

dipengauhi karena adanya variabel bebas. Maka berdasarkan landasan teori dan

perumusan hipotesis yang ada, yang menjadi variabel dependen dalam penelitian

ini adalah harga saham dan volume perdagangan saham.

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen/ terikat  (X).

Berdasarkan landasan teori dan perumusan hipotesis yang ada, yang menjadi

variabel Independen dalam penelitian ini adalah Intenet Financial reporting (IFR)

dan pengungkapan informasi melalui website.
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3.8 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

3.8.1 Variabel Independen

Dalam penelitian ini pengaruh internet financial reporting standar

(IFR), dan pengungkapan informasi melalui website merupakan variabel

independen. Definisi dan pengukuran masing-masing variabel adalah:

1. Internet Fnancial Reporting (IFR)

Internet Financial Reporting adalah pencantuman informasi

keuangan perusahaan melalui internet atau website perusahaan yang

bersifat sukarela (Lai et. al., 2009). Perusahaan memanfaatkan website

mereka untuk membangun komunikasi yang lebih cepat dan lebih baik

dengan mengungkapkan segala informasi penting yang ditujukan pada

berbagai pihak, khususnya investor.

Dalam penelitian Hargyantoro (2010 ) dan Priyo Sigit (2014)

variabel IFR merupakan variabel yang berskala kategori sehingga dalam

model regresi variabel ini dinyatakan sebagai variabel dummy. Perusahaan

yang menerapkan IFR dinilai “1” sedangkan perusahaan yang tidak

menerapkan dinilai “0”. Suatu perusahaan dianggap menerapkan IFR jika

pada website perusahaan tersebut dicantumkan laporan keuangan tanpa

melihat format yang digunakan.

2. Tingkat pengungkapan informasi melalui website

Metode untuk mengukur tingkat pengungkapan informasi

diadaptasi dari studi yang dilakukan oleh Ettredge et al. dalam Lai et al.,

(2009) yang dimodifikasi dengan memasukkan profil dasar dan item



44

operasional. Pengukuran menggunakan skala poin 4-sistem untuk

memberikan informasi poin untuk setiap item. Profil dasar perusahaan

diberikan nilai 1 poin; laporan keuangan kuartal, setengah tahunan atau

tahunan sederhana diberikan nilai 2 poin; satu set lengkap laporan

keuangan (kuartalan, setengah tahun atau tahunan) dan tahunan laporan

direksi diberikan 3 poin; pelaporan rinci tahunan direksi termasuk

strategi bisnis perusahaan dan anak perusahaan divisi utama dan tujuan

serta rencana bisnis, diberikan 4 poin. Total poin berkisar antara 0-40.

Tabel III.3
Tipe pengungkapan informasi website

Tipe Pengungkapan
Informasi

No Item Pengukuran Nilai

Profil Dasar

1 Sejarah dan Profil Perusahaan 1

2
Strategi, Kebijakan Operasi dan Budaya
Perusahaan

1

3 Informasi Produk dan Layanan 1

4
Tim Manajemen dan Organisasi
Perusahaan

1

5 Informasi Sumber Daya Manusia 1
6 Konglomerasi dan Investasi 1
7 Informasi Kontak 1

Berita Terbaru
1 Informasi Industri 1
2 Informasi Produk dan Operasi 1
3 Berita Terbaru Seputar Keuangan 1

Item Operasional

1 Profil Operasi 1
2 Ramalan dan Tujuan Operasi 1

3
Analisis Industri dan Laporan Penelitian
Terkait

1

Financial Information

1 Informasi Keuangan Tertentu 1
2 Laporan Keuangan Kuartal Singkat 2

3
Laporan Keuangan Tengah Tahunan
Singkat

2

4 Laporan Keuangan Tahunan Singkat 2
5 Laporan Keuangan Kuartal Lengkap 3

6
Laporan Keuangan Tengah Tahunan
Lengkap

3

7 Laporan Keuangan Tahunan Lengkap 3
8 Laporan Tahunan Dewan Direksi 4

9
Informasi Pendapatan Bulanan
Operasional

1

10 Analisis Keuangan 1
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Tipe Pengungkapan
Informasi

No Item Pengukuran Nilai

11 Ramalan Keuangan 1

Informasi Saham

1
Informasi Harga Saham Historis dan
Deviden

1

2 Kebijakan Deviden 1
3 Informasi Harga Saham Terkini 1
4 Informasi Agen Saham 1

Jumlah 40

Sumber : Ettredge (2001) dalam Lai et al., (2009)

3.8.2 Variabel Dependen

1. Harga Saham

Harga saham adalah suatu saham yang mempunyai ciri untuk

memperjual belikan di bursa efek yang diukur dengan nilai mata uang

(harga) dimana harga saham tersebut akan ditentukan antara kekuatan

demand dan supply. Nilai  suatu  perusahaan bisa dilihat  dari  harga

saham  perusahaan yang bersangkutan di pasar modal. Harga saham

biasanya berfluktuasi mengikuti kekuatan permintaan dan penawaran.

Fluktuasi harga saham mencerminkan seberapa besar minat investor

terhadap saham suatu perusahaan, karenanya setiap saat bisa mengalami

perubahan seiring dengan minat investor untuk menempatkan modalnya

pada saham.

Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah

harga saham. Adapun indikator pengukurnya adalah harga penutupan

masing- masing emiten pada akhir tahun ( Eka ratna maryati 2014) .

2. Volume perdagangan saham

Volume perdagangan saham adalah aktivitas perdagangan saham

yang terjadi pada waktu tertentu yang diperoleh dengan membandingkan
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atau membagi antara saham yang diperdagangkan dengan saham yang

beredar di bursa efek . Besarnya variabel  volume perdagangan diketahui

dengan mengamati kegiatan perdagangan saham yang dapat dilihat

melalui indikator aktivitas volume perdagangan (Trading Volume Activity

/ TVA). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rendi satria dan Supatmi

(2013)

Rumus untuk menghitung TVA adalah :

t waktupadaberedaryangisahamJumlah

twaktupadagkandiperdaganyangisahamJumlah
TVA 

Setelah TVA dari masing-masing saham diketahui

kemudian dihitung rata-rata TVA pada periode pengamatan.

3.9 Metode Analisis Data

Adalah merupakan cara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi

relevan yang terkandung dalam suatu data dan mengunakan hasilnya untuk

memecahkan suatu masalah yang biasanya dinyatakan dalam bentuk satu atau

lebih hipotesis nol (Ghozali, 2005:3).

3.9.1 Analisis Statistik Deskriptif

Merupakan analisis statistik yang 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, 2005:19). Pengujian ini dilakukan untuk mempermudah

pemahaman variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian.
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3.9.2  Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan analisis

regresi, tujuannya agar data sampel yang diolah dapat mewakili populasi secara

keseluruhan.

3.9.2.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah didalam model

regresi, variabel dependen maupun independen mempunyai distribusi

normal atau tidak. Dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov (K-S) untuk mengetahui normalitas data.

3.9.2.2 Uji Multikolonieritas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan

adanya korelasi antar variabel bebas (Independen). Model regresi yang

baiknya seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen

karna jika saling berkorelasi maka variabel-variabel ini menjadi tidak

ortogral (Ghozali, 2005:91). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya

multikolonieritas dalam model regresi dapat dengan melihat VIF

(Variance Inflantion Factor) yang dapat dihitung dengan mengunakan

persamaan:

VIF =

Untuk menunjukan adanya multikolonieritas adalah nilai

tolerance < 0.10 atau sama dengan nilai VIF.
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3.9.2.3 Uji Heterokedasitas

Bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi terdapat

ketidaksamaan variance dari residual satu ke pengamatan lainnya. Jika

pengamatannya tetap maka disebut dengan homokedasitas, namun jika

berbeda disebut heterokedasitas (Ghozali, 2005:105). Model regresi yang

baik adalah yang homokedasitas dan tidak terjadi heterokedasitas.Metode

yang digunakan untuk menguji adanyagejala ini adalah dengan dengan

menggunakan uji glejser. Pada uji glejser yaitu apabila variabel

independen tidak signifikan secara statistik mempengaruhi variabel

dependen dengan probabilitas signifikansi > 0,05 .

3.9.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Digunakan untuk menguji kekuatan hubungan antara variabel dependen

(harga saham dan volume perdagangan saham) dengan variabel independen (IFR

dan tingkat pengungkapan informasi melalui website) menunjukan arah hubungan

antara variabel dependen dengan variabel independen.

Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut :

Y1 = a + b1 X1 + b2 X2 + e

Y2 = a + b1 X1 + b2 X2 + e

Keterangan :

Y1 = Variabel dependen (Harga Saham)

Y2 = Variabel dependen (Volume perdagangan Saham)

a = Konstanta

b = KoefisienRegresi

X1 = Variabel Independen (Praktek IFR )
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X2 = Variabel Independen (Pengungkapan Informasi website)

3.9.4  Uji Hipotesis

3.9.4.1 Uji t (Parsial)

Digunakan untuk mengetahui pengaruh masing – masing variabel

independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005:127). Dengan

kriteria jika  mengunakan nilai signifikan 5% sebagai berikut:

a. Jika nilai signifikan t < 0,05 berarti terdapat pengaruh yang

signifikan antara masing – maing variabel independen terhadap

variabel dependen, sehingga H0 ditolak.

b. Jika nilai signifikan t > 0,05 berarti tidak terdapat pengaruh yang

signifikan antara masing – masing variabel independen terhadap

variabel dependen, sehingga H0 diterima.

3.9.4.2  Uji F (Simultan)

Pengujian dengan menggunakan uji simultan (uji F test) berarti

menguji variabel independen secara bersamaan berpengaruh terhadap

variabel dependen.Adapun kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

a. Membandingkan F hitung dengan F tabel

Bila f hitung > f tabel, maka variabel independen secara serentak

berpengaruh terhadap variabel dependen.

b. Berdasarkan probabilitas

Apabila probabilitas signifikan lebih besar dari 0,05 (α), maka

variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
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3.9.4
3. Uji R2 (Koefisien Determinasi)

Koefesien Determinasi (R2) merupakan ukuran yang digunakan

untuk meneliti seberapa besar persentase variabel independen dapat

dijelaskan variabel dependennya. Adjusted R2 digunakan untuk

mengetahui bagaimana keeratan hubungan antara variabel independen

dengan variabel dependennya, dimana semakin besar koefesien

determinasinya maka semakin baik variabel independen dalam

menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian persamaan regresi yang

dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen. Oleh karena

itu, banyak peneliti yang menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted

R2 untuk mengevaluasi model regresi terbaik jika variabel independen

lebih dari dua (Ghozali,2011).


