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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian

3.1.1.Populasi

Populasi  yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan Property

dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008-2011.

Pengujian yang dilakukan pada perusahaan-perusahaan Property dan Real

Estate ini, dimaksudkan agar penelitian ini  dapat dibandingkan dengan penelitian-

penelitian sebelumnya yang sebagian besar menggunakan perusahaan manufaktur

sebagai objek penelitian.

Dari temuan peneliti, ditemukan 53 perusahaan yang dijadikan populasi dan

terdaftar di Bursa Efek Indonesia, nama-nama perusahaan Property dan Real

Estate tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1
Daftar Nama Perusahaan Property dan  Real Estate yang dijadikan Populasi

Daftar Perusahaan Populasi

No Kode Nama Perusahaan

1 APLN Agung Podomoro Land Tbk

2 ASRI Alam Sutera Realty Tbk

3 BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk

4 BCIP Bukit Citra Permai Tbk

5 BEST Bekasi Fajar Industri Tbk

6 BIPP Bhuwantala Indah Permai Tbk

7 BKDP Bukit Darmo Property Tbk

8 BKSL Sentul City Tbk
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9 BSDE Bum1i Serpong Damai Tbk

10 COWL Cowell Development Tbk

11 CTRA Ciputra Development Tbk

12 CTRP Ciputra Property Tbk

13 CTRS Ciputra Surya Tbk

14 DART Duta Anggada Realty Tbk

15 DILD Intiland Development Tbk

16 DUTI Duta Pertiwi Tbk

17 EMDE Megapolitan Development Tbk

18 FMII Fortune Mate Indonesia Tbk

19 GAMA Gading Development Tbk

20 GMTD Goa Makassar Tourism Development

21 GPRA Perdana Gapura Prima Tbk

22 GWSA Greenwood Sejahtera Tbk

23 JPRT Jaya Real Property  Tbk

24 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk

25 KPIG Global Land dan development Tbk

26 LAMI Lamicitra Nusantara Tbk

27 LCGP Laguna Cipta Griya Tbk

28 LPCK Lippo Cikarang Tbk

29 LPKR Lippo Karawaci Tbk

30 MDLN Modern Realty Tbk

31 MKPI Metropolitan Kentjana Tbk

32 MTLA Metropolitan Land Tbk

33 MTSM Metro Realty Tbk

34 NIRO Nirvana Development Tbk

35 OMRE Indonesia Prima Property Tbk

36 PLIN Plaza Indonesia Realty Tbk

37 PUDP Pudjiati Prestige Tbk

38 PWON Pakuwon Jati Tbk
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39 RBMS Rista Bintang Mahkota Sejati Tbk

40 RDTX Roda Vivatex Tbk

41 RODA Pikko Land Development Tbk

42 SCBD Danayasa Arthatama Tbk

43 SMDM Suryamas Dutamakmur Tbk

44 SMRA Summarecon Agung Tbk

45 ACST Acset Indonusa Tbk

46 ADHI Adhi Karya Persero Tbk

47 DGIK Duta Graha Indah Tbk

48 NRCA Nusa Raya Cipta Tbk

49 PTPP Pembangunan Perumahan Persero Tbk

50 SSIA Surya Semesta Internusa Tbk

51 TOTL Total Bangun Persada Tbk

52 WIKA Wijaya Karya Persero Tbk

53 WSKT Waskita Karya Persero Tbk

Sumber : www.idx.co.id

3.1.2.Sampel

Kriteria perusahaan yang dijadikan sampel adalah perusahaan Property dan

Real Estate yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah

menyampaikan laporan keuangan.

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah Purposive sampling

yaitu metode penarikan sampel tidak acak dan hanya memenuhi kriteria atau

syarat tertentu saja yang digunakan sebagai sampel penelitian. Sedangkan syarat

atau kriteria tersebut adalah sebagai berikut :
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1. Perusahaan-perusahaan Proferty dan Real Estate yang mengeluarkan

laporan keuangan  auditan secara konsisten dan lengkap dari tahun 2008

sampai tahun 2011 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. Perusahan-perusahan tersebut menerbitkan dan mempublikasikan laporan

keuangan tahunan secara lengkap per 31 Desember dari tahun 2008 hingga

tahun 2011.

3. Perusahaan tidak mengalami kerugian atau arus kas operasi negatif.

Adapun proses pemilihan sampel dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.2
Proses Pemilihan Sampel

No. Keterangan Jumlah Perusahaan

Total perusahaan Property dan Real

Estate yang terdaftar di BEI

53

1 Perusahaan Property dan Real Estate

yang tidak mempublikasikan  laporan

keuangan auditan secara konsisten dan

lengkap dari tahun 2010 2012

(16)

2 Perusahaan Property dan Real Estate

yang tidak mempublikasikan laporan

keuangan per  31 Desember dari tahun

2008-2012

(1)

3 Melaporkan kerugian atau arus kas

operasi negatif

(23)

Perusahaan yang terpilih menjadi

sampel

13

Sumber : www.idx.co.id
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Dari 53 perusahaan yang dijadikan populasi, hanya 13 perusahaan Property

dan Real Estate yang memenuhi kriteria sebagai sampel, nama-nama perusahaan

tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.3
Daftar Perusahaan Yang Dijadikan Sampel

No Kode Nama Perusahaan

1 ASRI Alam Sutera Realty Tbk

2 BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk

3 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk

4 COWL Cowell Development Tbk

5 CTRA Ciputra Development Tbk

6 CTRP Ciputra Property Tbk

7 CTRS Ciputra Surya Tbk

8 DUTI Duta Pertiwi Tbk

9 GMTD Goa Makassar Tourism Development Tbk

10 JRPT Jaya Real Property Tbk

11 LPCK Lippo Cikarang Tbk

12 LAMI Lamicitra Nusantara Tbk

13 TOTL Total Bangun Persada Tbk

Sumber : www.idx.co.id

Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria tidak diambil menjadi sampel. Ini

dikarenakan perusahaan tersebut belum menyampaikan laporan keuangan secara

lengkap pada tahun yang diteliti dan perusahaan tersebut pada tahun yang diteliti

mengalami kerugian.
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3.2. Jenis Dan Sumber Data

3.2.1.Jenis Data

Data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yaitu  data yang

diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat

oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan  atau lapor historis

yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter)  yang  dipublikasikan dan yang

tidak dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 2002:147) dalam Agustina (2008).

3.2.2.Sumber Data

Adapun sumber data penelitian ini adalah data arus kas operasi, laba

sebelum pajak, dan akrual dapat diperoleh melalui laporan keuangan  diperoleh

dari situs Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id yang berupa laporan

keuangan yang dipublikasikan. Data sekunder berupa laporan keuangan

perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di BEI periode 2008-2011.

Berdasarkan data sekunder data yang diperoleh dari situs Bursa Efek

Indonesia, yaitu www.idx.co.id, terdapat 53 perusahaan Property dan Real Estate

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan dari Populasi diperoleh 13 perusahaan

Property dan Real Estate yang memenuhi kriteria dan terpilih sebagai sampel.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

library research dengan cara melihat, membaca, mencatat dan mempelajari buku-

buku, skripsi, jurnal dan berbagai macam sumber tertulis lainnya yang berkaitan

dengan topik penelitian. Dan teknik dokumenter, data yang dikumpulkan



63

merupakan data sekunder, yaitu data laporan keuangan diterbitkan oleh Bursa

Efek Indonesia melalui situs www.idx.co.id

3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi :

1. Variabel terikat (dependen variabel)

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau

dipengaruhi oleh variabel independen (indriantoro dan Supomo, 2002:63)

dalam Agustina (2008). Penelitian ini menggunakan dua variabel dependen

yaitu Prediksi Arus Kas masa depan dan Prediksi Laba masa depan

a. Prediksi Arus Kas masa depan

Prediksi arus kas satu tahun mendatang dalam penelitian ini

menggunakan arus kas dari aktivitas operasi satu tahun ke depan (Parawiyati

dan Baridwan, 1998) dalam Agustina (2008). Arus kas operasi masa depan

dilihat melalui  total jumlah jumlah penerimaan arus kas masuk dan arus kas

keluar yang terjadi selama  satu periode di masa yang akan datang (Raisa,

2012). Data tersebut diambil secara langsung dari laporan arus kas. Arus kas

masa depan di ukur dengan :Perubahaan Arus Kas = AK − AK
Keterangan :

AKt+1 = Arus kas 1 tahun mendatang

AKt = Arus Kas saat ini
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b. Prediksi Laba masa depan

Prediksi laba masa depan dalam penelitian ini menggunakan

perubahaan laba satu tahun mendatang. Indikator laba yang digunakan

dalam penelitian ini adalah laba sebelum pajak (Sandiyani dan  Aryati,

2001) dalam Enik (2007), Laba di ukur dengan cara :Perubahaan Laba = L − L
Keterangan :

Lt+1 = laba 1 tahun mendatang

Lt = Laba saat ini

2. Variabel bebas (independen variabel)

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau

mempengaruhi variabel lain (Indriantoro dan Supomo, 2002 :63) dalam

Agustina (2008). Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu

arus kas tahun berjalan, laba  tahun berjalan, dan akrual tahun berjalan.

a. Arus kas tahun berjalan

Arus kas tahun berjalan ini menggunakan arus kas yang berasal dari

aktivitas operasi perusahaan pada tahun berjalan. Arus kas operasi

merupakan selisih antara penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa

dan pembayaran kas pada pemasok dan karyawan untuk memperoleh

persediaan dan membayar beban. Ukuran variabel ini menggunakan angka

total arus kas operasi pada periode berjalan (Titin, 2009), yang tersedia

pada laporan  arus kas perusahaan property dan real Estate yang terdaftar

di BEI selama periode pengamatan 2008-2011.
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b. Laba tahun berjalan

Laba dalam penelitian ini adalah laba sebelum pajak (Sandiyani dan

Aryati, 2001) dalam Enik (2007). Laba diukur dengan cara:Perubahaan Laba = L − L
Keterangan :

Lt-1 = laba 1 tahun sebelumnya

Lt = Laba saat ini

c. Akrual tahun berjalan

Akrual adalah item di dalam dan atau dari laba yang tidak mempengaruhi

kas pada periode berjalan (Barth et al., 2001 dalam Thiono, 2006) dalam

Agustina (2008). Komponen akrual merupakan pengurangan laba bersih

sebelum pos luar biasa dengan arus kas operasi.

3.5. Analisis  Data

Metode analisis data dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan

informasi yang relevan yang terkandung dalam data dan hasilnya digunakan

untuk memecahkan suatu masalah. Penelitian ini menggunakan metode

kuantitatif sebagai metode analisisnya. Analisis data kuantitatif merupakan suatu

bentuk analisa yang menggunakan angka-angka dan perhitungan dengan metode

statistik, sehingga data tersebut harus diklasifikasikan dalam kategori tertentu,

untuk mempermudah proses analisis.
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3.5.1.Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran

atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi,

maksimum, dan minimum (Ghozali, 2005).

3.5.2.Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model

regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Cara

mendetesi dilakukan dengan dua cara yaitu: (Ghozali, 2005)

1. Analisis Grafik

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah

dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi

dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun demikian hanya

dengan melihat histogram dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel

yang kecil. Metode yang handal dengan melihat normal probability plot yang

membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal

akan membentuk satu garis diagonal dan ploting data residual akan

dibandingkan dengan garis diagonal. Jika data residual normal, maka garis

yang menggambarkan sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Pada

prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data pada

sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya.

Dasar pengambilan keputusan :
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1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis

normal atau grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal maka

model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal,

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Analisis Statistik

Untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan pula melalui analisis

statistik Kolmogorov-Smirnov test (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat

hipotesis :

Ho = Data residual terdistribusi normal

Ha = Data residual tidak terdistribusi normal

1) Apabila probabilitas nilai Z uji K-S signifikan secara statistik maka Ho

ditolak, yang berarti data terdistribusi tidak normal.

2) Apabila probabilitas nilai Z uji K-S tidak signifikan secara statistik maka

Ho diterima, yang berarti data terdistribusi normal.

3.5.3.Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini dilakukan agar hasil kesimpulan yang diperoleh tidak

menimbulkan nilai bias. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi

multikolonieritas, heteroskedaktisitas dan autokorelasi.
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a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi

ditemukan adanya  korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.  Jika variabel

independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal.

Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama

variabel independen sama dengan nol. Adanya multikolonieritas dalam suatu

model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai VIF (Variance inflation

factor) (Ghozali, 2005). Suatu model regresi bebas multikolonieritas apabila

memiliki VIF >10 atau cenderung mendekati 1 atau tolerance < 0,10

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada korelasi

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada

periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi  korelasi, maka dinamakan ada problem

autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang

waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan

pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.  Model regresi

yang bak adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mengetahui ada

tidaknya autokorelasi dengan mendeteksi  besaran Durbin-Watson. Metode

pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (Uji DW)

dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut (Ghozali, 2005):
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Hipotesis  Nol Keputusan Jika

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d <dl

Tidak ada autokorelasi negative No desicison dl < d <

Tidak ada autokorelasi negative Tolak 4 – dl < d < 4

Tidak ada autokorelasi positif No decision 4 – du < d < 4 – dl

Tidak ada autokorelasi positif

atau negative

Tidak ditolak du < d < 4 – du

Sumber: (Ghozali, 2005)

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang

lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap,

maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi

heteroskedastisitas (Ghozali, 2005). Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau

tidaknya heteroskedastisitas, Salah satunya dengan melihat grafik plots antara nilai

prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Dasar

analisisnya:

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu,

yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

2) Jika tidak ada pola tertentu serta titik–titik menyebar diatas dan dibawah

angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas, maka

mengindikasikan telah terjadi homokedastisitas.
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3.5.4.Uji Hipotesis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan

analisis  regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 17.0. Model penelitian yang

digunakan adalah :

1. Regresi Prediksi Arus Kas masa depan

Prediksi Arus Kas (t+1) = α + β1Arus Kast + β2Labat+ β3Akrualt + e

2. Regresi Prediksi Laba masa depan

Prediksi Laba(t+1) = α + β1Arus Kast+ β2Labat + β3Akrualt + e

Dalam hal ini,

Prediksi Arus Kas (t+1) =   arus kas operasi pada tahun t+1

Prediksi  Laba (t+1) =   laba bersih sebelum pajak pada tahun t+1

Arus Kas =   arus kas operasi pada tahun t

LABAt = laba bersih sebelum pajak pada  tahun t

Akrualt = jumlah akrual pada tahun t

α =   koefisien konstanta

β1,β2,β3 =   koefisien variabel independen

e =   variabel gangguan

3.5.5. Uji Parsial (uji t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel

independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen. Pengujian

menggunakan tingkat signifikansi 0,05 (Duwi, 2009). Langkah-langkah pengujian

sebagai berikut :
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1. Merumuskan Hipotesis

Ho : variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Ha : variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

2. Menentukan t hitung dan signifikansi

Menentukan t hitung dan signifikansi berasal dari output pengolahan spss.

3. Menentukan t tabel

T tabel dapat dilihat pada tabel statistik dengan cara melihat tingkat

signifikansi dengan derajat kebebasan df.

4. Kriteria Pengujian

- Jika –t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel, maka Ho diterima.

- Jika –t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel, maka Ho ditolak.

Berdasarkan signifikansi :

- Jika signifikansi > 0,05 , maka Ho diterima.

- Jika signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak.

5. Membuat kesimpulan

Dengan cara menjelaskan nilai t hitung, t tabel dan signifikansi.


