
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi menurut Indriantoro (2002:15) merupakan sekelompok orang kejadian atau

segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Sebelum menetapkan sample

penelitian, jumlah populasi secara keseluruhan adalah 16 perusahaan yang termasuk dalam

kelompok sektor Industri Makanan dan Minuman. Pengambilan Sample dalam penelitian

menggunakan metode purposive sampling. Adapun kriteria yang digunakan dalam pemilihan

sample adalah :

a. Perusahaan yang terdaftar di BEI selama 3 Tahun yaitu pada tahun 2010 sampai 2012

b. Perusahaan termasuk dalam kelompok sektor Industri Makanan dan Minuman

c. Tidak Delisting dari Bursa Efek selama Periode pengamatan

d. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan dan harga saham selama. Laporan keuangan

yang digunakan sebagai sample adalah yang diterbitkan Per 31 Desember (Setelah di

audit)

Tabel 3.1
Daftar Perusahaan Yang Termasuk Dalam Sektor Makanan dan Minuman

NO Kode
Saham

Nama Emiten

1 ADES PT.AKASHA WIRA INTERNATIONAL Tbk

2 AISA PT.TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk



Sumber: BEI

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu sumber data

penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau Time

Series (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2002). Data laporan keuangan yang

dipublikasikan tediri dari laporan laba rugi dan arus kas. Sumber data yang digunakan dalam

penelitian ini diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia, dengan cara mengunduh melalui

situs www.idx.co.id, Indonesian Capital Market Directory (ICMD) dan www.sahamok.com

yang berupa laporan keuangan perusahaan atau publikasi lain yang memuat informasi yang

relevan denga penelitian ini.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Sifat penelitian yang akan diteliti adalah bersifat survei. Metode survei dan

dokumenter yang merupakan metode pengumpulan data sekunder diperoleh dari sumber asli.

Data yang berhubungan dengan arus kas dan laba akuntansi diperoleh dari laporan keuangan

3 CEKA PT.CAHAYA KALBAR Tbk

4 DAVO PT.DAVOMAS ABADI Tbk

5 DLTA PT.DELTA DJAKARTA Tbk

6 ICBP PT.INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk

7 INDF PT.INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk

8 MLBI PT.MULTI BINTANG INDONESIA Tbk

9 MYOR PT.MAYORA INDAH Tbk

10 PSDN PT.PRASHIDA ANEKA NIAGA Tbk

11 ROTI PT.NIPPON INDOSSARI CORPORINDO Tbk

12 SKLT PT.SEKAR LAUT Tbk

13 STTP PT.SIANTAR TOP Tbk

14 ULTJ PT.ULTRAJAYA MILK INDUSTRY AND
TRADING COMPANY Tbk



yang dipublikasikan oleh BEI selama periode penelitian. Data yang berhubungan dengan

harga saham diperoleh dari pojok bursa UIN Suska Pekanbaru.

3.4 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

Definisi operasional adalah penentuan construct sehingga menjadi variabel yang

dapat diukur (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2002). Definisi operasional

menjelaskan cara tertentu yang digunakan oleh peneliti dalam mengoperasikan construct,

sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran

dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran construct yang lebih baik.

a) Variabel Dependen (Y)

Harga Saham

Saham adalah tanda bukti memiliki perusahaan dimana pemiliknya disebut sebagai

pemegang saham (shareholder atau stockholder) (Samsul, 2006). 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.Informasi

Laba Akuntansi

b) Variabel Independen (X)

Laba Akuntansi (X1)

Informasi Laba Akuntansi merupakan suatu ukuran kekayaan yang dihasilkan oleh entitas

selama periode akuntansi. laba akuntansi merupakan alat ukur yang baik untuk mengukur

kinerja perusahaan, selain itu laba akuntansi bisa digunakan untuk meramalkan aliran kas

perusahaan (Hendriksen dan Van Breda, 2001: 311) yang dikutip dari Rahmat Febrianto

(2005). Dengan demikian, laba akuntansi relevan untuk dimasukkan ke dalam model



pengambilan keputusan yang dibuat oleh investor dan kreditur. Variabel pengukuran laba

akuntasi dapat dilihat dari:

Arus Kas

Aruskas merupakan aliran kas yang terdiri dari aliran masuk kedalam perusahaan dan

aliran kas keluar perusahaan serta jumlah saldonya setiap periode. Menurut Harahap

(2002:243) Laporan arus kas memberikan informasi yang releven tentang penerimaan dan

pengeluaran kas dari suatu perusahaan pada periode tertentu. Dalam penelitian ini data

arus kas yang digunaan baik itu arus kas dari aktivitas operasi,investasi dan  pendanaan

selama periode pengamatan, dimana nilai yang diambil adalah nilai kas bersih dari

masing-masing aktivitas yang terlihat dalam :

1) Arus kas operasi (X2)

Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang

menentukan apakah dari operasinya, perusahaan dapat menghasilkan arus yang cukup

untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar

dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari

luar.

2) Arus kas investasi (X3)

LABA BERSIH SETELAH PAJAK
(LABA TAHUN BERJALAN)

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI PERUSAHAAN



Arus kas yang berasal dari aktivitas investasi umumnya melibatkan aktiva jangka

panjang dan mencakup pemberian dan menagih pinjaman, mengakuisisi dan

melepaskan investasi dan aktiva jangka panjang. Pengungkapan terpisah arus kas

yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan sebab arus kas tersebut

mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya

yang bertujuan menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan.

3) Arus kas pendanaan (X4)

Arus kas dari penerimaan pendanaan adalah arus kas yang timbul dari penerimaan dan

pengeluaran sehubungan dengan transaksi pendanaan jangka panjang dengan kreditur

(utang) dan pemegang saham perusahaan. Pengungkapan terpisah arus kas yang

timbul dari aktivitas pendanaan perlu dilakukan sebab berguna untuk memprediksi

klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok modal perusahaan.

3.1 Analisis Data

Hipotesis Penelitian ini diuji dengan teknik Analisis Regresi Berganda (Multiple

Regression Analysis). Analisis ini bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel

penelitian dan mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap

variabel terikat. Model yang digunakan dalam regresi berganda untuk melihat pengaruh

informasi laba akuntansi dan arus kas terhadap harga saham dalam penelitian ini adalah : Y

= a + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + ε

Y = Harga Saham

a = Konstanta

β1, β2 = Koefisien regresi

X1 = Laba Akuntansi

X2 = Arus kas operasi

X3 = Arus kas investasi



X4 = Arus kas pendanaan

ε = error

3.5.1 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen

dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2006).

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel independen yang

satu dengan variabel independen yang lain. Pada model regresi yang baik seharusnya

tidak terdapat korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya

multikolinieritas didalam regresi dapat dilihat dari Tolerance Value (TV) dan nilai

Variance  Inflation Factor (VIF). Model regresi yang bebas multikolinieritas adalah yang

mempunyai TV diatas 0,1 atau VIF dibawah 10 (Ghozali,2006). Apabila TV dibawah 0,1

atau VIF diatas 10 maka terjadi multikolinieritas.

3. Uji Autokorelasi

Dimaksudkan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya).

Untuk mendeteksi adanya gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson.

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Jika nilai Durbin-

Watson dibawah -2 berarti terdapat autokorelasi positif, jika nilai Durbin-Watson diatas

+2 berarti autokorelasinya negatif, sedangkan jika nilai Durbin-Watson diantara +2

sampai -2, artinya tidak terjadi autokorelasi.

4. Uji Heteroskedastisitas



Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamataan ke pengamatan yang lain tetap

maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Untuk

mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot antara nilai

prediksi variable dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Pada grafik

Scanttplot ada tidaknya pola antara ZPRED dan SRESID dimana sumbu Y adalah Y yang

telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual yang telah di studentized.

3.6 Pengujian Hipotesis

Pengolahan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan multiple regression

dengan bantuan software SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 17.0.

Pengujian hipotesis secara statistik dilakukan dengan menggunakan:

1. Uji Regresi Parsial (Uji t)

Uji stastistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel

independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian

dilakukan dengan menggunakan significance level  0,05 (α=5%).  Uji beda t Test Paired

dilakukan berdasarkan kengambilan keputusan berdasarkan pada perbandingan t hitung

dengan t tabel :

Jika t hitung > t tabel, maka H1,H2,H3,H4 Diterima

Jika t hitung < ttabel, maka H1,H2,H3,H4 Ditolak

Pada prinsipnya, pengambilan keputusan berdasarkan pada t hitung dan t tabel akan

selalu menghasilkan kesimpulan yang sama dengan berdasarkan pada angka probabilitas.

Namun, untuk kemudahan dan kepraktisan, menggunakan angka probabilitas sering

dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan inferensi.

2. Uji Simultan (Uji F)



Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variable independen atau

bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap

variabel dependen. Uji ini bertujuan untuk menentukan signifikan pengaruh variabel

independen bersama-sama terhadap variabel dependen.

Untuk menghitung nilai F tabel, tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5%

dengan drajat kebebasan (degree of fredoom) df=(N-k) dan (k-1) dimana N adalah jumlah

observasi, k adalah jumlah variable termasuk intersip.

Jika F hitung > F table, maka H5 Diterima

Jika F hitung < F table, maka H5 Ditolak

3. Koefisien Determinasi (Adjusted R2)

Koefisien determinasi (R²) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan persentase

pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Persentase tersebut

menujukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel

dependennya. Koefisien Determinasi (R2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Imam Ghozali, 2006).

Untuk mengetahui besarnya koefisien determinasi (R²) masing-masing variabel

independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dari hasil kuadrat (pangkat dua)

kofisien korelasi parsial. Sedangkan untuk menguji variabel mana yang signifikan dapat

dilihat dari keofisien determinasi parsial yang terbesar dari kedua variabel independen.

Karena variabel independen dalam penelitian ini lebih dari satu, maka yang digunakan

adalah Adjusted R2.


