
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Berdasarkan teknik yang digunakan penelitian ini termasuk jenis penelitian survei

(survey research), yaitu penelitian yang tidak melakukan perubahan atau tidak ada

perlakuan khusus terhadap variabel-variabel yang diteliti atau non experimental (Hasan,

dalam Nely 2005). Tujuan dari Penelitian ini bersifat eksplanatory. Menurut

Singarimbun dan Ervendi (2008), penelitian penjelasan (explanatory research) adalah

menjelaskan hubungan kausal antara variabel–variabel penelitian melalui pengujian

hipotesis. Selain hal tersebut di atas penelitian ini juga merupakan pengem-bangan dari

beberapa penelitian terdahulu atau bersifat extended replication.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang go public dan tercatat dalam

index LQ45 periode 2009–2012 sebanyak 45 perusahaan. Pemilihan sampel dalam

penelitian dilakukan dengan metode purposive sampling, dengan didasarkan pada

kriteria yang sudah ditetapkan untuk periode 2009, 2010, 2011,2012, kriteria yang akan

dilakukan peneliti untuk dijadikan sampel penelitian adalah sebagai berikut :

1. Merupakan perusahaan yang tetap tercatat dalam indeks LQ dan tidak termasuk

perusahaan perbankan (non perbankan) dan dari 21 perusahaan

2. Tersedia data laporan keuangan selama kurun waktu penelitian ( tahun 2009 –

2012)

3. Tercatat berturut turut dalam indeks LQ45 selama tahun 2009 -2012.



Berdasarkan kriteria tersebut maka jumlah sampel yang digunakan dalam

penelitian ini adalah 15 perusahaan. Adapun perusahaan perusahaan yang menjadi

sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Sampel Perusahaan

NO KODE NAMA PERUSAHAAN

1 AALI PT Astra Agro Lestari Tbk

2 ANTM PT Aneka Tambang Tbk

3 ASII PT Astra International Tbk

4 INCO PT International Nickel Indonesia Tbk

5 INDF PT Indofood Sukses Makmur Tbk

6 ISAT PT Indosat Tbk

7 ITMG PT Indo Tambangraya Megah Tbk

8 LPKR PT Lippo Karawaci Tbk

9 LSIP PT PP London Sumatra Indonesia Tbk

10 PGAS PT Perusahaan Gas Negara Tbk

11 PTBA PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk

12 SMCB PT Holcim Indonesia Tbk

13 TINS PT Timah Tbk

14 TLKM PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

15 UNTR PT United Tractors Tbk

Sumber : Pusat Informasi Pasar Modal

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data yang

diperoleh dari sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian. Data yang dibutuhkan

dalam penelitian ini diperoleh dari Pusat Informasi Pasar Modal.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk data dokumenter

(Documentary data) yang berupa literatur pendukung dan penelitian terdahulu, jurnal

kegiatan dan laporan keuangan. Data dokumenter memuat apa dan kapan suatu kejadian

atau transaksi, serta siapa yang terlibat dalam suatu kejadian.



3.4 Defenisi dan Pengukuran Variabel

a. Likuiditas saham (Variabel Dependen)

Pengukuran tingkat likuiditas saham dari perusahaan yang diteliti dilakukan dengan

menghitung besarnya frekuensi perdagangan saham tahunan pada tahun yang diteliti,

dimana semakin tinggi frekuensi perdagangan saham berarti semakin likuid saham

tersebut.

Peneliti menggunakan frekuensi transaksi saham tahunan karena menganggap

investor yang memerlukan analisis laporan keuangan adalah investor yang akan membeli

dan memiliki saham untuk jangka waktu relatif panjang. Untuk menghitung likuiditas

saham masing masing emiten digunakan rumus dengan menggunakan Trading Volume

Activity (TVA) yaitu

TVA =
sahamvolumetotal

transaksivolumejumlah

(Sumber : Tandelin, 2001)

b. Variabel Independen

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah ROI, EPS, PER,

PBV , Ukuran Perusahaan , Jumlah Saham Tercatat, NPM,  Peresentase Tingkat

Kepemilikan Manajerial, Persentase Tingkat Kepemilikan Publik yang diduga

berpengaruh terhadap likuiditas saham.

1. Return On Investment (ROI).

Berkaitan dengan kemampuan menghasilkan laba, profitabilitas merupakan rasio

yang digunakan untuk mengukur kinerja. Pada penelitian ini kinerja perusahaan akan

diukur dengan ROI.



=
investasi

bersihlaba

(Sumber : Syamsudin, 2004)

2. Price Earning Ratio (PER)

Merupakan salah satu alat analisis yang digunakan oleh investor untuk menentukan

nilai suatu saham. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan harga saham pada waktu

tertentu dengan pendapatan perlembar saham pada suatu periode tertentu.

PER = Harga saham totalEarning pershare
(Sumber : Syamsudin, 2004)

3. Earning Per Share (EPS)

Merupakan salah satu informasi yang penting dalam menilai kemampuan nilai untuk

menghasilkan laba. EPS adalah rasio yang rnenggambarkan perbandingan antara laba

dengan jumlah saham beredar.

EPS = laba bersihjumlah saham yang beredar
(Sumber : Syamsudin, 2004)

4. Price to book value  (PBV)

Menurut syafri dalam Indah 2013 Price to Book Value (PBV) merupakan

perbandingan antara harga pasar saham dibandingkan dengan nilai buku perlembar

saham (book value per share) nilai buku (book value) perlembar saham menunjukkan

aktiva bersih yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham

PBV = harga sahamnilai buku perlembar saham
(Sumber : Jogianto,2008)

5. Ukuran Perusahaan



Ukuran perusahaan menurut Boediono (dalam Riske 2013) ukuran

perusahaan adalah suatu skala dimana dapat klasifikasi besar kecil perusahaan

menurut berbagai cara antara lain : total aktiva, log size , nilai pasar saham, jumlah

tenaga kerja, dan lain lain. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dari

jumlah total asset yang dimiliki oleh perusahaan. Karena total asset mencerminkan

besarnya ukuran perusahaan (Machfoedz, dalam Riske 2013).

Ukuran perusahaan = total aset perusahaan

6. Net Profit Margin (NPM)

Net Profit Margin merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk

mengukur besarnya keuntungan yang diperoleh dari tiap rupiah hasil penjualan yang

diterima serta besarnya biaya yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan setiap rupiah

hasil penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik, karena dianggap kemampuan

perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi, dan akhirnya menaikkan harga

saham, secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat likuiditas saham.

NPM = laba bersih sesudah pajakpenjualan bersih
(Sumber : Syamsudin, 2004)

7. Jumlah saham tercatat

Jumlah saham tercatat juga merupakan salah satu faktor yang diduga berpengaruh

terhadap likuiditas saham, karena jumlah saham tercatat dapat mempengaruhi minat

beli dan jual investor. Meski kinerja perusahaan baik, tetapi jumlah saham tercatat

kecil, mengakibatkan saham tersebut sulit untuk dimiliki dan akan berpengaruh pada



likuiditas saham. Jumlah saham tercatat ini dapat dilihat dari jumlah saham yang

dicatatkan perusahaan dibursa untuk diperdagangkan.

8. Persentase tingkat Kepemilikan publik

Kepemilikan publik yang dimaksud peneliti adalah jumlah saham yang dimiliki

oleh publik yang merupakan pihak individu yang berada diluar manajemen dan tidak

memiliki hubungan istimewa terhadap perusahaan. Semakin besar proporsi kepemilikan

saham oleh publik maka semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang

perusahaan sehingga semakin menumbuhkan kepercayaan publik kepada perusahaan

tersebut semakin besar

PKP = jumlah saham yang dimiliki oleh publiktotal saham perusahaan yang beredar x 100
(Sumber : Henny , 2011)

9. Persentase tingkat kepemilikan manajerial

Kepemilikan manajerial adalah persentase jumlah kepemilikan saham oleh pihak

manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola (Boediono, dalam Riske

2013). Konflik kepentingan antara prinsipal dan agen meningkat seiring dengan

peningkatan kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan. Indikator yang digunakan

untuk mengukur kepemilikan manajerial adalah persentase jumlah saham yang dimiliki

pihak manajemen dari seluruh modal perusahaan yang dimiliki.

PKM = jumlah saham yang dimiliki manajementotal modal perusahaan yang dimiliki
(Sumber : Riske, 2013)

3.5 Teknik Analisis Data



Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yaitu

menganalisis pengukuran fenomena ekonomi yang merupakan gabungan antara teori

ekonomi (informasi laporan keuangan), model matematika serta statistika yang

diklasifikasikan dalam kategori tertentu dengan menggunakan tabel-tabel tertentu guna

mempermudah dalam menganalisis dengan menggunakan program SPSS 17.0 for

windows. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi

berganda, untuk melihat atau meramalkan keadaan (naik turunnya) variabel dependen

(kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi

(dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan dengan jumlah

sembilan (9) variabel independen (Neni, 2008).

3.5.1 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data ini digunakan dengan uji asumsi klasik untuk menguji

apakah model regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan

representatif. Ada empat pengujian dalam uji asumsi klasik, yaitu:

3.5.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui seberapa besar data

terdistribusi secara normal dalam variabel yang digunakan dipenelitian

ini. Data yang baik dapat dipakai dalam suatu penelitian adalah data

yang telah terdistribusi secara normal. Dalam penelitian ini yang

digunakan adalah uji statistic non parametrik kolmogorov smirnov. Uji

ini dilakukan dengan membuat hipotesis.

Ho : Data residual berdistribusi normal

HA: Data residual tidak berdistribusi normal

Pengujian dengan kolmogorov smirnov ini mempunyai kriteria

yang digunakan yaitu jika nilai signifikansinya >0,05 maka dapat



dikatakan bahwa data berdistribusi normal. Tetapi jika nilai

signifikansinya <0,05 maka data tidak berdistribusi normal (Ghozali :

2005).

3.5.1.2 Uji Multikolinieritas

Pengujian ini berguna untuk mengetahui apakah model regresi

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen) (Imam

Ghozali, 2005). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi

kolerasi diantara variabel bebas (independent). Untuk mendeteksi ada

tidaknya multikolinieritas dalam suatu model regresi dapat dilihat dari

tolerance value atau variance inflation factor (VIF) (Ghozali:2005).

Sebagai dasar acuannya dapat disimpulkan :

1. Jika nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat

disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar

variabel independen dalam model regresi.

2. Jika nilai tolerance <0,10 dan nilai VIF > 10, maka dapat

disimpulkan bahwa ada multikolinieritas antar variabel

independen dalam model regresi.

3.5.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke

pengamatan lainnya. Cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas

dapat dilihat sebaran titik pada grafik scatterplot. Dari grafik scatterplot

jika terlihat titik-titik menyebar secara acak baik diatas maupun



dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka disimpulkan bahwa tidak terjadi

heteroskedastisitas pada model regresi (Ghozali:2005)

3.5.1.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pegganggu pada periode t

dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya) (Imam Ghozali :

2005). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi.

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu

berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan

pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

Pengujian terhadap adanya fenomena autokorelasi dalam data yang

dianalisis dapat dilakukan dengan menggunakan Durbin-Watson Test.

Autokorelasi pada model regresi artinya ada korelasi antar

anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu saling berkorelasi.

Untuk mengetahui adanya autokorelasi dalam suatu model regresi

dilakukan melalui pengujian terhadap nilai uji Durbin Watson (Uji

DW), dengan ketentuan sebagai berikut (Ghozali : 2005).

Tabel 3.2 DW Test

Hipotesis nol Keputusan Jika
Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl
Tidak ada autokorelasi positif No desiciison dl < d < du
Tidak ada korelasi negatif Tolak 4 - dl < d <4
Tidak ada korelasi negatif No desiciison 4 - du < d < 4<dl
Tidak ada autokorelasi positif dan negatif Tidak ditolak du < d < 4 – du

Sumber: Ghozali (2005)

3.5.2 Analisis Hipotesis



Analisi Hipotesis menggunakan Model regresi linier berganda (multiple

linier regression method), untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang

signifikan dari satu variabel terikat (dependen) dan lebih dari satu variabel

bebas (independen). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah likuiditas

saham yang diproksikan dengan Trading Volume Activity (TVA) dan variabel

independen ROI, EPS, PER, PBV ,Ukuran Perusahaan, Jumlah Saham Tercatat,

NPM, Persentase Tingkat Kepemilikan Manajerial, Persentase Tinglat

Kepemilikan Publik. Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan

untuk mengetahui pengaruh ROI, EPS, PER, PBV ,Ukuran Perusahaan, Jumlah

Saham Tercatat, NPM, Persentase Tingkat Kepemilikan Manajerial, Persentase

Tinglat Kepemilikan Publik terhadap likuiditas saham pada LQ 45 yang listing

di bursa efek indonesia periode tahun 2009 - 2012.

Model hubungan Likuiditas saham dengan ROI, EPS, PER, PBV

,Ukuran Perusahaan, Jumlah Saham Tercatat, NPM, Persentase Tingkat

Kepemilikan Manajerial, Persentase Tinglat Kepemilikan Publik, dapat disusun

dalam persamaan linier sebagai berikut (Sulaiman,2004)

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 +b5 X5 + b6 X6+ b7 X7+ b8 X8+ b9 X9 +

ei

Dimana:

Y = likuiditas saham yang diukur dengan menggunakan Trading Volume

Activity (TVA)

a = konstanta

b1 – b9 = koefisien regresi, merupakan besarnya perubahan variabel terikat

akibat perubahan tiap-tiap unit variabel bebas.

X1 = Return On Investment (ROI)



X2 = Price Earning Ratio (PER)

X3 = Earning Per Share (EPS)

X4 = Price to Book Value (PBV)

X5 = Ukuran Perusahaan (TA)

X6 = Jumlah Saham Tercatat (JST)

X7 = Net Profit Margin (NPM)

X8 = Persentase Tingkat Kepemilikan Manajerial

X9 = Persentase Tingkat Kepemilikan Publik

ei = Kesalahan residual (error)

3.5.3 Uji T ( Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji variabel-variabel independen secara

individu berpengaruh dominan dengan taraf signifikansi 5% (Ghozali:2005).

Langkah-langkah dalam menguji t adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan Hipotesis

Ho : β = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antar variabel

independen (X) terhadap variabel dependen (Y). secara parsial tidak

berpengaruh terhadap Tingkat Likuiditas saham.

Ha : β ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel

independen (X) terhadap variabel dependen (Y). secara parsial berpengaruh

terhadap Tingkat Likuiditas saham.

2. Menentukan Tingkat Signifikan

Tingkat signifikan pada penelitian ini adalah 5%, artinya risiko kesalahan

mengambil keputusan adalah 5%



3. Pengambilan Keputusan

a. Jika probabilitas (sig t) > α (0,05) maka Ho diterima, artinya tidak ada

pengaruh yang signifikan secara parsial dari variabel independen (X)

terhadap variabel dependen (Y)

b. Jika probabilitas (sig t) < α (0,05) maka Ho ditolak, artinya ada pengaruh

yang signifikan secara parsial dari variabel independen (X)

3.5.4 Uji F (Uji Simultan)

Uji f digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel independen

secara bersama-sama signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen

(Sulaiman:2004). Langkah-langkah Uji f sebagai berikut :

1. Menentukan Hipotesis

Ho : β = 0, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

Ha : β ≠ 0, artinya variabel independen secara bersama-sama

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

2. Menentukan Tingkat Signifikan

Tingkat signifikan pada penelitian ini adalah 5% artinya risiko kesalahan

mengambil keputusan 5%

3. Pengambilan Keputusan

a. Jika probabilitas (sig F) > α (0,05) maka Ho diterima, artinya tidak ada

pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel

dependen

b. Jika probabilitas (sig F) < α (0,05) maka Ho ditolak, artinya ada pengaruh

yang signifikan dari variabel independent terhadap variabel dependen.



3.5.5 Uji R2 (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R2 terletak antara 0

sampai dengan 1 (0 ≤ R2 ≤ 1). Tujuan menghitung koefisien determinasi adalah

untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai R2

mempunyai interval antara 0 sampai 1 (0≤ R2 ≤1). Semakin besar nilai R2

(mendekati 1), semakin baik hasil untuk model regresi tersebut. Dan semakin

mendekati 0, maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat

menjelaskan variabel dependen (Sulaiman:2004).


