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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelelitian eksplanatori. Menurut David (1987), 

penelitian eksplanatori adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori 

atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil 

penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian eksploratori bersifat mendasar 

dan bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi, data mengenai hal-hal 

yang belum diketahui. Karena bersifat mendasar, penelitian ini disebut 

penjelajahan (eksploration). 

B. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi penelitian ini diambil dari seluruh perusahaan industri real estate 

and property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan sampel penelitian 

dilakukan secara purposive sampling, yaitu populasi yang dijadikan sampel 

merupakan populasi yang memenuhi kriteria tertentu dengan tujuan untuk 

mendapatkan sampel yang representative sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan. Kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai 

berikut: 

a. Perusahaan termasuk kategori industri real estate and property yang sudah 

IPO di Bursa Efek Indonesia sebelum 31 Desember 2009 dan tetap terdaftar 

sampai tahun 2015.  

b. Saham perusahaan aktif diperdagangkan selama tahun 2010-2015. 
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Sampel yang digunakan dalam penelitian ini termasuk kategori industri 

real estate and property yang terdaftar di BEI. Hal ini didasarkan pada beberapa 

alasan yang menyangkut ketersediaan data dan perbedaaan karakteristik. 

Perusahaan yang terdaftar di BEI berarti laporan keuangannya telah terpublikasi 

sehingga ketersediaan dan kemudahan memperoleh data dapat terpenuhi. 

Penggunaan kategori industri yang sama yaitu industri real estate and property 

dimaksudkan untuk menghindari perbedaan karakteristik antara perusahaan 

industri real estate and property dan non industri real estate and property. 

Pemilihan sampel hanya pada perusahaan yang sahamnya aktif diperdagangkan 

dimaksudkan agar diperoleh distribusi yang lebih terkonsentrasi. 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Variabel Independen 

a. Arus kas 

Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas. Variabel 

arus kas diukur dari perubahan total arus kas bersih sekarang (t) 

dikurangi total arus bersih kas periode tahun sebelumnya (t-1) dibagi 

dengan total arus kas bersih periode tahun sebelumnya (t-1). 

b. Laba akuntansi 

Laba akuntansi adalah laba yang dihitung berdasarkan PSAK. Menurut 

PSAK No. 1 (Revisi 2009), laba rugi adalah total pendapatan dikurangi 

beban, tidak termasuk komponen-komponen pendapatan komprehensif 

lain. Variabel laba akuntansi diukur dari  perubahan laba kotor sekarang 

(t) dikurangi laba kotor periode tahun sebelumnya (t-1) dibagi dengan 
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laba kotor periode tahun sebelumnya (t-1). Penelitian ini menggunakan 

laba kotor sebagai padanan laba akuntansi karena laba kotor lebih 

memiliki kualitas laba yang lebih baik dibandingkan kedua angka laba 

yang lain yaitu laba operasi dan laba bersih. Kualitas laba dipengaruhi 

oleh pilihan metode akuntansi. Pilihan metode akuntansi banyak 

ditemukan di dalam penyusunan laporan laba-rugi. Laba kotor dilaporkan 

lebih awal dari pada laba operasi dan laba bersih. Semakin detil 

penghitungan suatu angka laba akan semakin banyak pilihan metode 

akuntansi sehingga semakin rendah kualitas laba. 

c. Dept to Equity Ratio (DER) 

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan perbandingan antara total hutang 

yang dimiliki perusahaan dengan total ekuitasnya. Variabel dept to equity 

ratio diukur dengan membandingkan total hutang dengan total ekuitas. 

2. Variabel Dependen 

 Expected return saham 

Expected return merupakan return yang diharapkan dari investasi yang 

akan dilakukan. Expected return dihitung dengan menggunakan metode 

rata-rata aritmatika karena dalam metode rata-rata aritmatika 

perhitungan ekspected return lebih sederhana yang dimana hanya 

menggunakan data historis. Metode rata-rata aritmatika (arithmetic 

mean) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

E(Ri ) =
∑ 𝑅𝑖𝑡

𝑛
𝑡=1

𝑛
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Notasi: 

E(Ri) = nilai ekspektasian 

Rit = return aktiva ke-i pada periode ke-t 

n = jumlah dari observasi data historis untuk sampel banyak dengan n 

(paling sedikit 30 observasi) dan untuk sampel sedikit digunakan (n – 1). 

D. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut 

Erlina (2008), yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang telah 

dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data dan dipublikasikan kepada 

masyarakat pengguna data. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi laporan 

arus kas, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan harga saham closing 

price akhir bulan. Data laporan keuangan perusahaan diperoleh dari Home Online 

Trading System (HOTS) dan data harga saham diperoleh dari Yahoo Finance. 

Data mengenai total arus kas diperoleh dari laporan arus kas, data laba akuntansi 

diperoleh dari laporan laba rugi, data Debt to Equity Ratio diperoleh dengan cara 

mengutip secara langsung dari laporan keuangan, dan data expected return saham 

diperoleh dengan perhitungan menggunakan rumus dari data harga saham closing 

price akhir bulan.  

E. Teknik pengumpulan data 

Sesuai dengan jenis data yang diperlukan yaitu data sekunder, maka teknik 

pengumpulan data digunakan dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi 

merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan 

dokumen-dokumen dari sumber terpercaya. 
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F. Teknik analisis data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik yang digunakan yaitu: uji normalitas, 

multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas yang secara rinci 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal 

atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data 

normal/mendekati normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah 

residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan 

analisis statistik (Ghozali, 2007). 

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 normal. Namun 

demikian, hanya dengan melihat histogram. Hal ini dapat 

membingungkan, khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode 

lain yang dapat digunakan adalah dengan melihat normal probability 

plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. 

Dasar pengambilan keputusan dari analisis normal probability plot 

adalah sebagai berikut: 
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a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka model 

regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak 

mengikuti arah garis diagonal tidak menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

2) Analisis Statistik 

Untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan pula melalui 

analisis statistic yang salah satunya dapat dilihat melalui 

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

hipotesis: 

H0 = Data residual terdistribusi normal  

Ha = Data residual tidak terdistribusi normal 

Dasar pengambilan keputusan dalam uji K‐S adalah sebagai berikut: 

a) Apabila probabilitas nilai Z uji K‐S signifikan secara statistik 

maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti data terdistibusi 

tidak normal. 

b) Apabila probabilitas nilai Z uji K‐S tidak signifikan statistic maka 

Ho gagal diterima dan Ha ditolak, yang berarti data terdistribusi 

normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2007) uji ini bertujuan menguji apakah pada model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pada model 
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regresi yang baik antar variabel independen seharusnya tidak terjadi 

kolerasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikoliniearitas dalam model 

regresi diilakukan dengan melihat nilai tolerance dan nilai Variance 

Inflation Factor (VIF) yang dapat dilihat dari output SPSS. Sebagai dasar 

acuannya dapat disimpulkan: 

1. Jika nilai tolerance > 5 persen dan nilai VIF < 10, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada multikolineritas antar variabel bebas 

dalam model regresi. 

2. Jika nilai tolerance < 5 persen dan nilai VIF > 10, maka dapat 

disimpulkan bahwa ada multikolinaeritas antar variabel bebas dalam 

model regresi. 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t 

dengan kesalahan periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka 

dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah 

yang bebas autokorelasi. Untuk mendeteksi autokorelasi, dapat dilakukan 

uji statistik melalui uji Durbin-Watson (DW test) (Ghozali, 2007). DW 

test sebagai bagian dari statistik non–parametrik dapat digunakan untuk 

menguji korelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept dalam 

model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel independen. 

DW test dilakukan dengan membuat hipotesis: 

1) Ho : tidak ada autokorelasi ( r = 0 ) 
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2) Ha : ada autokorelasi ( r ≠ 0 ) 

Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah: 

1) Bila nilai DW terletak diantara batas atas atau upper bound (du) dan 

(4–du) maka koefisien autokorelasi = 0, berari tidak ada 

autokorelasi. 

2) Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound 

(dl) maka koefisien autokorelasi > 0, berarti ada autokorelasi positif. 

3) Bila nilai DW lebih besar dari (4-dl) maka koefisien autokorelasi < 

0, berarti ada autokorelasi negatif. 

4) Bila nilai DW terletak antara du dan dl atau DW terletak antara (4-

du) dan (4-dl), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang terjadi 

homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi 

adanya heterokedastisitas dilakukan dengan melihat grafik plot 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. 
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2) Jika tidak ada pola tertentu serta titik–titik menyebar diatas dan 

dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

Analisis dengan grafik plot memiliki kelemahan yang cukup 

signifikan oleh karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil 

ploting. Semakin sedikit jumlah pengamatan, semakin sulit untuk 

mengintepretasikan hasil grafik plot. 

2. Analisis Regresi Berganda 

Metode analisis yang digunakan adalah model regresi linier berganda 

yang persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut: 

𝑌 =  𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝐷2010 + 𝛽5𝐷2011 + 𝛽6𝐷2012 +

𝛽7𝐷2013 + 𝛽8𝐷2014 + 𝑒   

Keterangan: 

Y = Expected Return Saham 

𝛼 = Koefisien konstanta 

𝛽1−3= Koefisien regresi variabel independent 

D = Dummy 

X1 = Arus kas, X2 = Laba akuntansi, X3 = Debt to Equity Ratio 

Nilai koefisien regresi disini sangat menentukan sebagai dasar analisis, 

mengingat penelitian ini bersifat fundamental method. Hal ini berarti jika 

koefisien b bernilai positif (+) maka dapat dikatakan terjadi pengaruh searah 

antara variabel bebas dengan variabel terikat (dependen), setiap kenaikan 

nilai variabel bebas akan mengakibatkan kenaikan variabel terikat 
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(dependen). Demikian pula sebaliknya, bila koefisien nilai b bernilai negatif 

(-), hal ini menunjukkan adanya pengaruh negatif dimana kenaikan nilai 

variabel bebas akan mengakibatkan penurunan nilai variabel terikat 

(dependen). 

3. Pengujian Hipotesis 

Menurut Ghozali (2007), ketepatan fungsi regresi dalam mengestimasi 

nilai aktual dapat diukur dari Goodness of Fit-nya. Secara statistik dapat 

diukur dari nilai statistik t, nilai statistik f dan koefisien determinasinya. 

Suatu perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji 

yang dikehendaki statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana Ho 

ditolak). Ho yang menyatakan bahwa variabel independen tidak berpengaruh 

secara parsial maupun simultan terhadap variabel dependen. Sebaliknya 

disebut tidak signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah 

dimana Ho diterima. 

a. Uji t 

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing 

variabel independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Pada uji statistik t, nilai t hitung akan dibandingkan dengan 

nilai t tabel, dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1) Bila t hitung > t tabel atau probabilitas < tingkat signifikansi (Sig < 

0,05), maka Ha diterima dan Ho ditolak, variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 
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2) Bila t hitung < t tabel atau probabilitas > tingkat signifikansi (Sig > 

0,05), maka Ha ditolak dan Ho diterima, variabel independen tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

b. Uji F 

Uji statistik F menunjukkan apakah variabel independen yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel 

dependennya. Kriteria pengambilan keputusannya, yaitu: 

1) Bila F hitung > F tabel atau probabilitas < nilai signifikan (Sig ≤ 

0,05), maka hipotesis tidak dapat ditolak, ini berarti bahwa secara 

simultan variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. 

2) Bila F hitung < F tabel atau probabilitas > nilai signifikan (Sig ≥ 

0,05), maka hipotesis diterima, ini berarti bahwa secara simultan 

variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. 

c. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi merupakan ikhtisar yang menyatakan seberapa 

baik garis regresi mencocokkan data (Ghozali, 2007). Nilai R² berkisar 

antara 0-1. Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel independen 

dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Sebaliknya, 

nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. 


