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BAB III

METODE PENELITIAN

a. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah semua perusahaan pertambangan yang

terdaftar di BEI pada tahun 2010-2013.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian termasuk penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif adalah

penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui hubungan satu variabel (variabel

independen) apakah ada pengaruh terhadap variabel yang lain (variabel dependen)

(Ghozali, 2011). Dimana meneliti tentang kinerja keuangan dan pengaruhnya

terhadap harga saham.

c. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel Independen : variabel independen dalam penelitian ini adalah kinerja

keuangan melalui EVA dan rasio keuangan, dimana rasio yang digunakan

adalah rasio likuiditas, profitabilitas dan aktivitas.

2. Variabel dependen : variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini

adalah harga saham rata-rata akhir tahun.
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Definisi operasional dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

1. EVA

Menurut Rudianto (2013:217) EVA adalah suatu sistem manajemen

keuangan untuk mengukur laba ekonomi perusahaan, yang menyatakan bahwa

kesejahteraan hanya dapat tercipta jika perusahaan mampu memenuhi semua

biaya operasi dan biaya modal. EVA diukur berdasarkan hasil penelitian terdahulu

menurut Sonia et al (2014), dan Anshori (2009) yang menyatakan bahwa EVA

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Menurut Rudianto (2013:218)

Rumusan EVA dapat ditulis dengan cara yaitu :

EVA = EBIT – Tax – WACC

Keterangan :

EBIT : Earning Before Interest and Tax (Laba Sebelum Bunga dan Pajak

Tax : Pajak Penghasilan Perusahaan

WACC : Weighted Average Cost of Capital (Biaya Modal Rata-rata

Tertimbang)

2. ROA

Menurut Brigham and Houston (2012:146) ROA adalah bagaimana perusahaan

mampu untuk menghasilkan tingkat pengembalian keuntungan atas setiap aset

yang digunakan perusahaan . ROA diukur berdasarkan hasil penelitian terdahulu

menurut Zuliarni (2012), dan Ulupui (2007) menghasilkan bahwa ROA

berpengaruh signifikan terhadap harga saham.



28

Menurut Brigham dan Houston (2012:148) rumus dari ROA  adalah :

= ℎ
3. ROE

Menurut Rudianto (2013:192) ROE adalah menujukkan kemampuan manajemen

dalam memaksimalkan tingkat tingkat pengembalian kepada pemegang saham

atas setiap rupiah ekuitas yang digunakan oleh perusahaan. Semakin tinggi rasio

ini maka akan semakin baik karena memberikan tingkat pengembalian yang lebih

besar kepada pemegang saham. ROE diukur berdasarkan hasi penelitian terdahulu

menurut Utami (2005), dan Ratih et al (2013) menghasilkan bahwa ROE

berpengaruh terhadap harga saham. Menurut Kasmir (2011:204) rumus dari ROE

adalah :

= ℎ
4. CR

Menurut Rudianto (2013:193) CR adalah merupakan perbandingan antara

jumlah aset lancar dan kewajiban lancar yang dimiliki perusahaan yang

menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

CR diukur berdasarkan hasil penelitian terdahulu menurut Megarini (2003),

Yunanta (2009), dan Sari (2014) menghasilkan bahwa CR berpengaruh signifikan

terhadap harga saham. Menurut Brigham dan Houston (2012:134) rumus dari CR

adalah :

=
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5. TATO

Menurut Rudianto (2013:194) TATO adalah menunjukkan kecepatan

perputaran aset yang digunakan untuk operasi perusahaan dalam periode

tertentu. Perputaran total aset mencerminkan efisiensi manajemen dalam

menggunakan aset perusahaan untuk menghasilkan penjualan. TATO diukur

berdasarkan hasil penelitian terdahulu menurut Yunanta (2009) dan Sari

(2014) menghasilkan bahwa TATO berpengaruh terhadap harga saham.

Menurut Kasmir (2011:186) rumus dari TATO adalah :

=
6. Definisi Harga Saham

Menurut Yuliana (2010:59) saham adalah surat tanda penyertaaan atau

kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Selembar saham

adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah

pemilik (berapapun porsinya) dari suatu perusahaan yang menerbitkan saham

tersebut sesuai porsi kepemilikannya yang tertera pada saham.

d. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar

di BEI. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan

kriteria:

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2013.
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2. Perusahaan pertambangan yang laporan keuangan tersedia tahun 2010-

2013.

3. Laporan keuangan telah diaudit.

4. Perusahaan pertambangan yang memperdagangkan sahamnya selama

tahun 2010-2013

e. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana

diperlukan laporan keuangan perusahaan tahun 2010-2013 yang terdaftar di BEI

atau pada situs www.idx.co.id. Serta laporan harga saham tahun 2010-2013 atau

pada situs yahoo finance. Pos-pos yang digunakan dalam laporan keuangan adalah

penjualan, aset lancar, kewajiban lancar, total aset, total kewajiban dan ekuitas,

laba bersih, beban bunga, pajak, dan total ekuitas.

f. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah data

dokumentasi berupa laporan keuangan pada setiap masing-masing perusahaan

yang terdaftar di BEI dan laporan harga saham tahun 2010-2013.

g. Teknik Analisis Data

1. Menghitung kinerja keuangan melalui EVA dan rasio likuiditas,

profitabilitas, dan aktivitas.

Rumus masing-masing pengukuran adalah :

EVA = EBIT – Tax – WACC
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Keterangan :

EBIT : Earning Before Interest and Tax (Laba Sebelum Bunga dan Pajak

Tax : Pajak Penghasilan Perusahaan

WACC : Weighted Average Cost of Capital (Biaya Modal Rata-rata

Tertimbang)

Rumus dari CR adalah :

=
Rumus dari ROA  adalah :

= ℎ
Rumus dari ROE adalah :

= ℎ
Rumus dari TATO adalah :

=
2. Mengidentifikasi rata-rata harga saham

3. Melakukan uji dengan SPSS
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a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2011:160) uji normalitas bertujuan untuk menguji

apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual

memiliki distribusi normal. Pengambilan keputusan adalah nilai

signifikansi > 0,05 maka distribusi normal.

b. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2011:110) Uji Autokorelasi bertujuan untuk

menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara

kesalahan penganggu padaa periode t dengan kesalahan

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

maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang

baik adalah bebas dari autokorelasi. Uji Durbin – Waston (DW

Test) hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan

mensyaratkan adanya intercept dala model regresi dan tidak ada

variabel lagi diantara variabel independen. Pengambilan keputusan

ada tidaknya autokorelasi adalah :

Jika 0 < d < dl maka hipotesi nol tidak ada autokorelasi positif

Jika 4 – dl < d < 4 maka hipotesis nol tidak ada korelasi negatif

Jika du < d < 4 – du maka tidak ada autokorelasi positif atau

negatif

2. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2011:139) uji heteroskedastisitas bertujuan

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan
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variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain

tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut

Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang

Homoskedastisitas dan tidak terjadi Heteroskedastisitas. Dasar

analisis uji Heteroskedastisitas adalah :

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk

pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian

menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi

heteroskedastisitas.

b. Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan

di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi

heteroskedastisitas.

3. Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali (2011:105) uji multikolonieritas bertujuan

untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi

antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam

model regresi dapat menggunakan VIF (variance inflation factor)

atau menggunakan tolerance (TOL). Apabila nilai VIF < 10 maka

tidak terjadi multikolinearitas. Jika menggunakan tolerance

(TOL), apabila nilai TOL > 0,10 maka tidak terjadi

multikolinearitas.
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c. Uji Statistik

1.  Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Augustine dan Kristaung (2013:150) analisis regresi

berganda berguna untuk meramalkan nilai variabel terikat (Y) apabila

bebasnya (X) dua atau lebih. Analisis regresi berganda bertujuan

untuk membuktikan ada tidaknya hubungan fungsional atau hubungan

kausal antara dua atau lebih variabel bebas terhadap vaiabel terikat.

Persamaan regresi berganda dirumuskan sebagai berikut :

Harga Saham = β0 + β1EVA+ β2ROA+ β3ROE + β4CR +

β4TATO + ε1

d. Uji Hipotesis

1. Uji F-test

Menurut Ghozali (2011:68) Digunakan untuk membandingkan

nilai rata-rata tiga atau lebih sampel yang tidak berhubungan.

Menguji hubungan antara satu variabel dependen terhadap satu

atau lebih variabel independen, untuk mengetahui secara simultan

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Ketentuan yang digunakan dalam uji F-test adalah :

a. Jika F hitung lebih besar dari F tabel atau probabilitas lebih kecil

dari tingkat signifikansi (Sig. < 0,05), maka hipotesis diterima atau

model regresi dapat digunakan.
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b. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel atau probabilitas lebih besar

dari tingkat signifikansi (Sig. > 0,05), maka hipotesis ditolak atau

model regresi tidak dapat digunakan.

2. Uji T-test

Menurut Ghozali (2011:64) uji T-test digunakan untuk

menentukan apakah dua sample yang tidak berhubungan memiliki

nilai rata-rata berbeda.

Ketentuan yang digunakan dalam uji T-test adalah :

a. Jika T hitung lebih besar dari T tabel atau probabilitas lebih kecil

dari tingkat signifikansi (Sig. < 0,05), maka hipotesis diterima

atau regresi dapat digunakan.

b. Jika T hitung lebih besar dari T tabel atau probabilitas lebih besar

dari tingkat signifikansi (Sig. > 0,05), maka hipotesis ditolak atau

regresi tidak dapat digunakan.

4. Interpretasi hasil dan menarik kesimpulan dari kinerja keuangan

melalui EVA dan rasio keuangan dan pengaruhnya terhadap harga

saham.


