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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan data yang dipublikasikan oleh Bursa Efek

Indonesia (BEI) melalui IDX. Ditetapkannya Bursa Efek Indonesia sebagai tempat

penelitian dengan mempertimbangkan bahwa Bursa Efek Indonesia merupakan

salah satu sentral penjualan saham perusahaan yang go public di Indonesia. Waktu

penelitian dimulai pada saat penulis mengajukan riset untuk penelitian pada Bulan

Oktober 2013 sampai Bulan Maret 2014.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data

sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan

pengolahnya (Sangadji dan Sopiah 2010:190). Data ini diperoleh peneliti melalui

website Bursa Efek Indonesia melalui browsing internet di www.idx.co.id. Data

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data akuntansi berupa laporan

keuangan perusahaan sampel yaitu Laporan Laba Rugi dan Neraca serta rasio

keuangan periode tahun 2010-2012.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan
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jurnal-jurnal, buku-buku, serta melihat dan mengambil laporan keuangan

perusahaan yang ada di BEI melalui browsing internet di www.sahamok.com dan

www.idx.co.id. Pengumpulan data ini dimaksudkan untuk memperoleh data

tentang neraca dan laporan laba rugi serta rasio keuangan perusahaan sampel

selama periode 2010 sampai dengan tahun 2012.

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan transportasi yang

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2010 sampai

dengan 2012. Pemilihan perusahaan di BEI dikarenakan pertimbangan kemudahan

akses data dan informasi, serta biaya dan waktu penelitian.

Tabel 3.1

Daftar Perusahaan Transportasi Yang Terdaftar Di BEI

No. Kode Saham Perusahaan Listing Date

1. APOL Arpeni Pratama Ocean Line Tbk 22 Juni 2005
2. ASSA Adi Sarana Armada Tbk 12 November 2012
3. BBRM Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk 9 Januari 2013
4. BLTA Berlian Laju Tanker Tbk 26 Maret 1990
5. BULL Buana Listya Tama Tbk 23 Mei 2011
6. CASS Cardig Aero Service Tbk 5 Desember 2011
7. CMPP Centris Multipersada Pratama Tbk 8 Desember 1994
8. CPGT Cipaganti Citra Graha Tbk 9 Juli 2013
9. GIAA Garuda Indonesia (Persero) Tbk 11 Februari 2011
10. HITS Humpuss Intermoda Transportasi Tbk 15 Desember 1997
11. IATA Indonesia Air Transport Tbk 13 September 2006
12. INDX Tanah Laut Tbk 17 Mei 2001
13. KARW ICTSI Jasa Prima Tbk 20 Desember 1994
14. MBSS Mitra Bahtera Segara Sejati Tbk 6 April 2011
15. MIRA Mitra International Resources Tbk 30 Januari 1997
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16. NELY Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk 11 Oktober 2012
17. PTIS Indo Straits Tbk 12 Juli 2011
18. RIGS Rig Tenders Indonesia Tbk 5 Maret 1990
19. SAFE Steady Safe Tbk 15 Agustus 1994
20. SDMU Sidomulyo Selaras Tbk 12 Juli 2011
21. SMDR Samudera Indonesia Tbk 5 Juli 1999
22. TAXI Express Transindo Utama Tbk 2 November 2012
23. TMAS Pelayaran Tempuran Emas Tbk 9 Juli 2003
24. TPMA Trans Power Marine Tbk 20 Februari 2013
25. TRAM Trada Maritime Tbk 10 September 2008
26. WEHA Panorama Transportasi Tbk 31 Mei 2007
27. WINS Wintermar Offshore Marine Tbk 29 November 2010
28. ZBRA Zebra Nusantara Tbk 1 Agustus 1991
Sumber: www.SahamOk.com

Metode pengambilan sampel pada penelitian ini ditentukan secara

purposive sampling. Metode ini merupakan metode penetapan sampel berdasarkan

kriteria tertentu (Sangadji dan Sopiah 2010:188).

Adapun sampel yang digunakan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan termasuk ke dalam sub sektor transportasi yang terdaftar

di Bursa Efek Indonesia (BEI) berturut-turut mulai tahun 2010 sampai dengan

2012. Hal ini untuk menghindari adanya bias data yang disebabkan oleh

perbedaan umur perusahaan selama menjadi perusahaan go public.

2. Perusahaan harus menerbitkan laporan keuangan  tahun 2010 sampai dengan

2012 dan laporan tahunan berakhir pada tanggal 31 Desember. Hal ini untuk

menghindari bias angka laporan keuangan karena perbedaan tanggal laporan

keuangan.
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Tabel 3.2

Daftar Kriteria Sampel Penelitian

No. Kriteria Sampel Jumlah

1. Jumlah perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia.

28

2. Perusahaan transportasi yang tidak terdaftar di Bursa Efek
Indonesia berturut-turut selama periode tahun 2010-2012.

(12)

3. Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan
berturut-turut selama periode tahun 2010-2012.

(1)

Total 15
Dari tabel diatas diperoleh sampel penelitian sebanyak 15 perusahaan.

Penelitian ini menggunakan data Time Series yaitu data yang dikumpulkan dari

waktu ke waktu dengan tujuan menggambarkan perkembangan (Sangadji dan

Sopiah 2010:190). Periode pengamatan dilakukan 3 tahun yaitu pada tahun 2010-

2012. Sehingga total sampel keseluruhan adalah 45 laporan keuangan.

Tabel 3.3

Daftar Perusahaan Yang Dijadikan Sampel

No. Kode Saham Perusahaan
1. APOL Arpeni Pratama Ocean Line Tbk
2. CMPP Centris Multipersada Pratama Tbk
3. HITS Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
4. IATA Indonesia Air Transport Tbk
5. INDX Tanah Laut Tbk
6. KARW ICTSI Jasa Prima Tbk
7. MIRA Mitra International Resources Tbk
8. RIGS Rig Tenders Indonesia Tbk
9. SAFE Steady Safe Tbk
10. SMDR Samudera Indonesia Tbk
11. TMAS Pelayaran Tempuran Emas Tbk
12. TRAM Trada Maritime Tbk
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13. WEHA Panorama Transportasi Tbk
14. WINS Wintermar Offshore Marine Tbk
15. ZBRA Zebra Nusantara Tbk

Sumber: www.SahamOk.com

3.5   Definisi Variabel Operasional

Dalam penelitian ini, variabel terdiri dari dua yaitu variabel dependen dan

variabel independen. Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau

dipengaruhi oleh variabel independen (Sangadji dan Sopiah 2010:136). Variabel

dependen adalah tingkat kinerja perusahaan yang diukur dari laba bersih setelah

pajak (Earning After Tax). Sedangkan Variabel independen adalah tipe variabel

yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Variabel independen dalam

penelitian ini ditentukan dengan mengambil tujuh rasio keuangan yaitu:

1. Current Ratio (CR) =

Current ratio merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk

mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka pendek karena rasio ini

menunjukkan seberapa jauh tuntutan dari kreditor jangka pendek dipenuhi oleh

aktiva yang diperkirakan menjadi uang tunai dalam periode yang sama dengan

jatuh tempo utang.

Current ratio yang rendah biasanya dianggap menunjukkan terjadinya

masalah dalam likuiditas. Sebaliknya suatu perusahaan yang current ratio-nya

terlalu tinggi juga kurang bagus, karena menunjukkan banyak dana yang

mengganggur dan pada akhirnya dapat mengurangi kemampuan labaan

perusahaan (Sawir 2005:8).



57

2. Debt to Assets Ratio (DAR) =

Debt to Assets Ratio merupakan rasio yang menunjukkan sejauhmana

hutang dapat ditutupi oleh aktiva lebih besar rasionya lebih aman (solvable). Bisa

juga dibaca berapa porsi hutang dibanding dengan aktiva. Supaya aman porsi

hutang terhadap aktiva harus lebih kecil (Harahap 2004:304).

Rasio ini menekankan pada peran penting pendanaan hutang bagi

perusahaan dengan menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang didukung

oleh pendanaan hutang. Semakin tinggi rasio debt to total asset, semakin besar

risiko keuangannya, semakin rendah rasio ini, maka akan semakin rendah risiko

keuangannya (Van Horne 2009:210).

3. Debt to Equity Ratio (DER) =

Debt to Equity Ratio merupakan perbandingan antara hutang dengan modal

sendiri untuk menilai batas kemampuan modal sendiri, dalam menanggung risiko

atau batas perluasan usaha dengan menggunakan modal pinjaman (Ismaya

2006:103).

Rasio-rasio ini menggambarkan sampai sejauhmana modal pemilik dapat

menutupi hutang-hutang kepada pihak luar. Semakin kecil angka rasio, semakin

baik solvabilitas perusahaan. Rasio ini disebut juga rasio leverage. Untuk

keamanan pihak luar rasio terbaik jika jumlah modal lebih besar dari jumlah

hutang atau minimal sama. Namun bagi pemegang saham atau manajemen rasio

leverage ini sebaiknya besar (Harahap 2004:303).
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4. Total Assets Turn Over (TAT) =

Rasio perputaran total aktiva mengukur perputaran semua aktiva

perusahaan. Rasio ini dihitung dengan membagi penjualan dengan total aktiva

(Astuti 2004:34).

Rasio ini menunjukkan efektivitas penggunaan seluruh harta perusahaan

dalam rangka menghasilkan penjualan atau menggambarkan berapa rupiah

penjualan bersih yang dapat dihasilkan oleh setiap rupiah yang diinvestasikan

dalam bentuk harta perusahaan. Kalau perputarannya lambat, ini menunjukkan

bahwa aktiva yang dimiliki terlalu besar dibandingkan dengan kemampuan untuk

menjual (Sawir 2005:17).

5. Return On Equity (ROE) =

Pengukuran ringkasan lainnya atas kinerja keseluruhan perusahaan adalah

pengembalian atas ekuitas. Return On Equity membandingkan laba bersih setelah

pajak dengan ekuitas yang telah diinvestasikan pemegang saham di perusahaan

(Van Horne 2009:225).

Rasio ini menunjukkan daya untuk menghasilkan laba atas investasi

berdasarkan nilai buku para pemegang saham, dan sering kali digunakan dalam

membandingkan dua atau lebih perusahaan dalam sebuah industri yang sama.

Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin

kuat, demikian pula sebaliknya (Kasmir 2010:204).
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6. Return On Investment (ROI) =

Return On Investment merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return)

atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang

aktivitas manajemen (Kasmir 2010:211). Rasio ini menggambarkan kemampuan

perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari setiap satu rupiah asset yang

digunakan, dan juga memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas

perusahaan. Semakin besar semakin bagus (Harahap 2004:305).

7. Earning per Share (EPS) =

Rasio laba per lembar saham atau disebut juga rasio nilai buku merupakan

rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi

pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk

memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi, kesejahteraan

pemegang saham meningkat. Dengan pengertian lain, tingkat pengembalian yang

tinggi (Kasmir 2010:207). Rasio ini adalah satu-satunya rasio yang muncul di

laporan keuangan, biasanya dicantumkan di bawah laba bersih.

3.6 Metode Analisis

Analisis data menggunakan regresi berganda (multiple regression) untuk

menguji pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis

dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan SPSS.
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3.6.1 Uji Kualitas Data

1. Uji Normalitas

Digunakan untuk menguji apakah sampel didistribusikan secara normal.

Pengujian terhadap normalitas data dilakukan dengan menggunakan One Sampel

Kolmogrov-Smirnov Test dengan a=5% yang berguna untuk mengetahui apakah

tingkat signifikansi data berdistribusi normal. Kaidah pengambilan keputusan

adalah:

a. Jika Probabilitas (p) > 0,05 maka data berdistribusi normal.

b. Jika Probabilitas (p) < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi perlu di lakukan pengujian asumsi

klasik sebelumnya. Hal ini di lakukan agar data sampel yang di olah dapat

memberikan informasi yang benar-benar valid dan mewakili populasi secara

keseluruhan. Adapun pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini

adalah:

1. Uji Multikolinearitas

Menurut Sulaiman (2004:89) multikolinearitas berarti ada hubungan linier

yang “sempurna” (pasti) diantara beberapa atau semua variabel independen dari

model regresi. Adapun cara pendeteksiannya adalah jika multikolinearitas tinggi,

seseorang mungkin memperoleh R2 yang tinggi tetapi tidak satu pun atau sangat

sedikit koefisien yang ditaksir yang signifikan/penting secara statistik.

Tujuan uji ini adalah tidak boleh terdapat multikolinearitas di antara

variabel penjelas pada model tersebut yang diindikasikan oleh hubungan
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sempurna atau hubungan yang tinggi di antara beberapa atau keseluruhan variabel

penjelas (Sangadji dan Sopiah 2010:249).

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model

regresi adalah dengan melihat nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF),

yaitu:

a. Jika nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10, maka dapat

diartikan bahwa terdapat gangguan multikolinearitas pada penelitian tersebut.

b. Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan tidak terdapat

gangguan multikolinearitas pada penelitian tersebut.

2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t (sekarang) dengan kesalahan

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, berarti ada

masalah autokorelasi.

Menurut Pratisto (2004:162-163) Untuk mendeteksi ada atau tidaknya

autokorelasi maka dilakukan pengujian Durbin-Watson (DW), dengan kriteria

sebagai berikut:

a. Jika angka Durbin-Watson (DW) dibawah -2, berarti terdapat autokorelasi.

b. Jika angka Durbin-Watson (DW) diantara -2 sampai +2, berarti tidak terdapat

autokorelasi.

c. Jika angka Durbin-Watson (DW) diatas +2, berarti terdapat korelasi negatif.
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3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan yang lain. Jika varian

dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya bersifat tetap, maka hal ini

disebut dengan homokedastisitas. Jika varian dari residual satu pengamatan ke

pengamatan lainnya bersifat berubah-ubah, maka hal ini disebut dengan

heterokedastisitas.

Model regresi yang baik adalah model yang homokedastisitas (atau tidak

terjadi heterokedastisitas). Cara untuk mengamati terjadinya heterokedastisitas

atau tidak dapat dilihat dari scatter plot dimana tidak terjadi pola tertentu pada

grafik. Jika terjadi pola tertentu maka telah terjadi heterokedastisitas (Sangadji dan

Sopiah 2010:249).

3.6.3 Analisis Regresi Berganda

Menurut Hasan (2004:74) regresi linear berganda adalah regresi linear di

mana sebuah variabel terikat (variabel Y) dihubungkan dengan dua atau lebih

variabel bebas (variabel X). Uji statistik regresi linear berganda digunakan untuk

menguji signifikan atau tidaknya hubungan lebih dari dua variabel melalui

koefisien regresinya. Secara umum, bentuk persamaan garis regresinya adalah:

Y = a+b₁X₁+b₂X₂+b₃X₃+b₄X₄+b5X5+b6X6+b7X7+e

Keterangan :

Y : Earning After Tax

a : Konstanta atau harga Y bila X = 0

b₁ : Koefisien regresi
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b₂ : Koefisien regresi

b₃ : Koefisien regresi

b₄ : Koefisien regresi

b5 : Koefisien regresi

b6 : Koefisien regresi

b7 : Koefisien regresi

X₁ : Current Ratio

X₂ : Debt to Assets Ratio

X₃ : Debt to Equity Ratio

X₄ : Total Assets Turn Over

X5 : Return On Equity

X6 : Return On Investment

X7 : Earning per Share

e : error

3.6.4 Uji Hipotesis

1. Uji T-statistik

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) secara

individu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Uji ini dilakukan

dengan memperbandingkan thitung dengan ttabel (Sulaiman 2004:87).

Untuk menentukan uji ttabel, ditentukan tingkat signifikansi 5% dengan

derajat kebebasan df = (N-k) dimana N adalah jumlah observasi dan k adalah

jumlah variabel dengan kriteria uji adalah:
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a. Jika thitung >ttabel, (α, N-k), maka H0 ditolak.

b. Jika thitung <ttabel, (α, N-k), maka H0 diterima.

2. Uji F

Uji ini bertujuan untuk menentukan signifikan pengaruh variabel

independen bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan

dengan membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel (Sulaiman 2004:86).

Untuk menentukan nilai Ftabel, tingkat signifikansi yang digunakan sebesar

5% dengan derajat kebebasan (degree of freedom) df = (N-k) dan (k-1) dimana N

adalah jumlah observasi, k adalah jumlah variabel dengan kriteria uji adalah:

a. Jika Fhitung >Ftabel, (α, k-1, N-k), maka H0 ditolak.

b. Jika Fhitung <Ftabel, (α, k-1, N-k), maka H0 diterima.

3. Uji R2 (Koefisien Determinasi)

Menurut Sulaiman (2004:86) Nilai R2 mempunyai interval mulai dari 0

sampai 1 (0< R2 < 1 ). Semakin besar R2 (mendekati 1), semakin baik hasil untuk

model regresi tersebut dan semakin mendekati 0, maka variabel independen secara

keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen.


