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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

3.1.1 Desain Penelitian 

Menurut Sugiyono (2009:5) metode penelitian dapat diartikan, 

Sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan 

dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga 

pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan 

mengantisipasi masalah dalam bidang bisnis. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Metode Deskriptif 

Metode deskriptif itu sendiri menurut (Sugiono, 2009:206): 

Suatu metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum atau generalisasi.  

Berdasarkan tujuan penelitian, untuk mengetahui gambaran mengenai 

kinerja keuangan dan harga saham pada perusahaan yang tercatat dalam indeks 

LQ45 tahun 2010, maka metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah 

metode deskriptif. 

2. Metode Verifikatif 

Metode verifikatif (Iqbal Hasan, 2008:11), yaitu “menguji kebenaran 

suatu (pengetahuan) dalam bidang yang telah ada dan digunakan untuk 
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menguji hipotesis yang menggunakan perhitungan statistik”. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, atau 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dalam penelitian ini, 

peneliti mencari pengaruh antara kinerja keuangan terhadap harga saham pada 

perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 tahun 2010. Sedangkan rasio 

profitabilitas dan rasio leverage sebagai indikator dari kinerja keuangan yaitu 

rasio profitabilitas (ROA, NPM) dan rasio leverage (DER) sebagai alat ukur 

dari kinerja laporan keuangan. Dalam hal ini kinerja keuangan memiliki 

pengaruh terhadap harga saham pada perusahaan yang tergabung dalam LQ45 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010. 

3.1.2 Operasionalisasi Variabel 

Sugiyono (2009:58) menyatakan bahwa “variabel penelitian merupakan 

segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulan”. Sugiyono (2009:59) juga menyatakan bahwa: 

Variabel dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu variabel bebas atau 

variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Dan 

variabel dependen yaitu variabel bebas atau respon dari variabel bebas.  

Di dalam penelitian ini peneliti menganalisis ada atau tidaknya pengaruh 

antara 2 variabel yaitu sebagai berikut : 

3.1.2.1 Variabel Bebas (Independent)  

Variabel bebas (Independent) adalah variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) 

(Sugiono, 2009:59). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan. 
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Kinerja Keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan oleh manajemen untuk 

mengetahui bagaimana pengelolaan manajemen suatu perusahaan yang dinilai 

secara baik dari keuangannya.  

Untuk mengukur kinerja keuangan ini yaitu dengan menggunakan analisis 

laporan keuangan. Adapun rasio yang digunakan adalah rasio profitabilitas (ROA, 

NPM) dan rasio leverage (DER) 

3.1.2.2 Variabel Terikat (Dependen) 

Variabel terikat (Dependent) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiono, 2009:59). Variabel terikat 

dalam penelitian ini  adalah harga saham. 

Harga saham merupakan harga jual dari suatu saham yang tercatat di bursa 

efek. Harga saham yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga penutupan 

(closing price), dengan asumsi bahwa harga penutupan telah mewakili pergerakan 

atau fluktuasi harga saham dalam satu periode perdagangan bursa.  

Pengukuran harga saham ialah dengan menghitung  harga saham sebelum 

dan setelah publikasi laporan tahunan periode 2010. Adapun untuk 

menghitungnya dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

  
       

    
 

(Jogiyanto, 2008:169 ) 

Dimana : 

y : Harga Saham 
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    : Rata-rata harga saham setelah dipublikasikan laporan tahunan 

    : Rata-rata harga saham sebelum di publikasikan laporan tahunan 

Dari kedua variabel tersebut dapat didefinisikan secara operasional ke 

dalam bentuk penjabaran dalam Tabel 3.1 : 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Dimensi Indikator Skala 

Kinerja 

Keuangan 

Rasio Profitabilitas 

 

 ROA  

 NPM  Rasio 

Rasio Leverage  DER 

Harga 

Saham 
Harga Pasar Saham 

Rata-rata harga saham 

penutupan 10 hari 

perdagangan sebelum 

publikasi annual report dan 

10 hari perdagangan setelah 

publikasi annual report 

masing-masing obyek 

penelitian. 

 

Rasio 

 

3.2 Sumber Data Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain). Berdasarkan 

sumbernya, data sekunder pada penelitian ini antara lain berasal dari: 

1. Buku, jurnal atau berbagai macam bentuk terbitan secara periodik yang 

diterbitkan oleh organisasi atau instansi tertentu, yaitu data-data dari Pusat 

Referensi Pasar Modal yang tercatat dalam jurnal-jurnal yang dikeluarkan 
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secara periodik oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu adalah 45 

perusahaan yang tercatat dalam Indeks LQ45 Di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) Tahun 2010. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Guna mendapatkan sejumlah data yang 

diperlukan dalam melakukan penelitian ini teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah : 

a. Dokumentasi 

Mengumpulkan data sekunder yang bersifat kuantitatif berupa laporan 

keuangan dan harga saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan 

diterbitkan melalui situs resmi www.bapepam.go.id dan www.idx.co.id. 

b. Studi Pustaka 

Merupakan studi pencarian data yang diperoleh dari buku untuk mendapatkan 

referensi yang dibutuhkan yang digunakan sebagai landasan teori yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

3.4 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan salah satu tahap kegiatan penelitian berupa 

proses penyusunan dan pengolahan data guna menafsirkan data yang telah 

diperoleh dari lapangan. Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data ke 

dalam bentuk yang lebih sederhana, untuk lebih mudah dibaca dalam proses 

pengolahan data ini digunakan analisa statistik. 

http://www.bapepam.go.id/
http://www.idx.co.id/
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3.4.1 Analisis Data Akuntansi 

Untuk mengetahui tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap variabel 

terikat, yaitu harga saham, penulis melakukan pengolahan data dengan langkah-

langkah berikut ini : 

a. Mendapatkan data-data yang berkaitan dengan variabel-variabel terkait, 

antara lain Laporan Tahunan periode 2010, rata-rata harga saham pertahun 

45 perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ45 di BEI tahun 2011, serta 

data lain yang berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh langsung dari 

perusahaan terkait maupun dari pusat referensi, website, jurnal ataupun 

literatur lainnya.  

b. Mengukur kinerja keuangan yang terdiri dari 3 indikator, yaitu ROA, 

NPM, dan DER pada 45 perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ45 di 

BEI tahun 2010 dengan rumus : 

1. ROA 

ROA 
           

            
    % 

2. NPM 

NPM 
                      

     
      

3. DER 

DER 
                 

            
       

c. Menghitung harga saham pada saat penutupan (closing price). Event study 

digunakan untuk mengetahui harga saham pada saat event tertentu. Event 

windows atau periode pengamatan digunakan  digunakan 21 hari disekitar 
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tanggal publikasi laporan tahunan yaitu 10 hari sebelum publikasi, 1 hari 

pada saat publikasi, dan 10 hari sesudah publikasi. 

d. Mengevaluasi data yang sudah ada untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

kinerja keuangan terhadap harga saham. 

3.4.2 Analisis Data Statistika 

3.4.2.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

  Adapun teknik analisis data statistika yang digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. 

Menurut Sudjana (2005:200) : 

 Analisis regresi mempelajari hubungan yang ada diantara variabel-variabel 

sehingga dari hubungan yang diperoleh kita dapat menaksir variabel yang 

satu apabila variabel lainnya diketahui.  

 

 Analisis regresi digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel tergantung dan memprediksi variabel tergantung dengan 

menggunakan variabel bebas. Karena variabel bebas dalam penelitian ini lebih 

dari satu, maka analisis regresi yang dipakai adalah regresi linier berganda. 

Langkah pertama menghitung regresi linier berganda yaitu dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

                     

 (Sudjana, 2005 : 348) 
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Keterangan : 

    = Variabel dependen (Harga Saham) 

  ,    ,    = Variabel independen (ROA, NPM, DER) 

   = Konstanta 

       = Koefisien regresi 

 

  Pengujian model regresi linear berganda dalam menguji hipotesis haruslah 

menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan asumsi klasik. Pengujian 

asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang 

dilakukan benar-benar terbebas dari adanya gejala heterokedastisitas, gejala 

multikolinearitas, dan gejala autokorelasi (Iqbal Hasan, 2010:282).  Dalam 

penelitian ini uji asumsi klasik yang digunakan adalah : 

a. Uji Linearitas 

 Didalam penelitian ini untuk menguji hubungan antara kedua arah variabel 

diperlukan suatu cara untuk menggambarkan bentuk terdekat dari hubungan itu 

dengan cara menyajikan data yang diketahui dengan menggunakan grafik , 

diagram ini di sebut dengan diagram pencar. Digram ini akan melukiskan titik-

titik pada bidang (X1Y1) dimana pada tiap titik ditentukan oleh setiap pasangan 

(X1Y1). Menurut Sudjana (2005:313): 

 Jika letak titik-titik itu sekitar garis lurus, maka cakupan beralasan untuk 

menduga regresi linier. Jika letak titik-titik sekitar garis lengkung, wajarlah 

untuk menduga regresi nonlinier. Apabila terdapat gejala bahwa titik-titik 

data menyebar sekitar garis lurus, maka variabel-variabel tersebut memiliki 

hubungan linear baik itu linear positif ataupun negatif. Sebaliknya, apabila 

tidak terdapat gejala bahwa titik data tidak menyebar sekitar garis lurus maka 

variabel-variabel tersebut tidak memiliki hubungan. 
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b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau 

tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2007:105). Salah satu cara mendeteksi 

adanya heteroskedastisitas adalah dengan cara melihat scatter plot. 

Melihat grafik plot antara nilai prediksi variable terikat (dependen) yaitu 

ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas 

dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scalter plot 

antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan 

sumbu X adalah residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah di studentized 

Dasar analisis uji heterokedastisitas: 

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 tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

c. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas berarti antara variabel bebas yang satu dengan variabel 

bebas lainnya dalam regresi saling berkorelasi linear. Biasanya korelasinya 

mendekati sempurna atau sempurna (koefisien korelasinya tinggi dan bahkan 

lebih dari satu) (Iqbal Hasan, 2010:292). Imam Ghozali (2007:93) menyatakan 

salah satu cara untuk menyatakan uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat 
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nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF) dari hasil analisis dengan 

menggunakan SPSS. Jika diketahui nilai Tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF 

kurang dari 10  maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah 

multikolinearitas pada model regresi (Priyatno, 2012:154). 

3.4.2.2 Studi peristiwa (event study)  

Studi peristiwa (event study) merupakan studi yang mempelajari reaksi 

pasar terhadap suatu peristiwa (event) yang informasinya dipublikasikan sebagai 

suatu pengumuman. Studi peristiwa (event study) dapat digunakan untuk menguji 

kandungan informasi (information content) dari suatu pengumuman. Tujuannya 

adalah untuk melihat reaksi pasar dalam menyerap informasi yang dipublikasikan 

yang ditunjukan oleh perubahan harga saham. Peristiwa atau event yang dipilih 

dalam penelitian ini adalah peristiwa pengumuman Annual Report dimana fokus 

penelitian ini adalah dampak dari event tersebut terhadap harga saham. Event 

period yang digunakan adalah selama 21 hari, yang terdiri dari 10 hari sebelum 

pengumuman, 1 hari pada saat pengumuman, dan 10 hari setelah pengumuman. 

Penentuan event period ini ditujukan untuk dapat menampung semua pengaruh 

yang terjadi sebagai akibat adanya pengumuman Annual Report dan dianggap 

cukup layak dalam metodologi studi peristiwa (Budiarto dan Baridwan, 1999). 

3.5 Rancangan Pengujian Hipotesis 

1. Menentukan Persamaan Regresi 

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah modal 

regresi linear berganda. Adapun rumusnya sebagai berikut : 
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 (Sudjana, 2005 : 348) 

 Keterangan : 

     = Variabel dependen (Harga Saham) 

  ,    ,    = Variabel independen (ROA, NPM, DER) 

    = Konstanta 

        = Koefisien regresi 

2. Uji Signifikansi F 

Uji signifikansi-F dilakukan untuk mengetahui apakah secara 

bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. Untuk F hitung diperoleh dengan bantuan SPSS v. 20 for windows. 

Sedangkan untuk menentukan F tabel dapat dilihat pada tabel statistik pada 

tingkat signifikansi 0,05 dengan df 1 (jumlah variabel), df 2 (n-k-1) ndenga n 

adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen.  Kriteria 

pengujiannya adalah sebagai berikut : 

1. Jika F hitung ≤ F tabel maka H0 diterima  

2. Jika F hitung > F tabel maka H0 ditolak  
 

(Priyatno, 2012:138) 

3. Pengujian Hipotesis dengan Uji t 

Pengujian Hipotesis digunakan untuk mengetahui apakah model 

regresi yang digunakan layak untuk melakukan pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat 3 hipotesis. Penelitian ini 

menggunakan alat bantu program SPSS v.20 For Windows. 
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Untuk menguji hipotesis dapat diuji dengan menggunakan rumus uji t. 

Pengujian t-statistik bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh 

masing-masing variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). 

Adapun rumusnya adalah sebagai berikut :  

 

    
 

  
 

(Sudjana, 2005 : 325) 

 

Keterangan : 

b = koefisien regresi 

Sb = kesalahan baku koefisien regresi berganda b 

 Dalam pengujian hipotesis melaui uji t ini, tingkat kesalahan yang 

digunakan peneliti adalah 5% atau 0.05 pada taraf signifikan 95%. Pengujian t-

statistik bertujuan untuk menguji signifikansi variabel independen dalam 

mempengaruhi variabel dependen. Pengujian t-statistik ini merupakan uji 

signifikansi sisi kanan. Adapun hipotesis statistik yang akan di uji dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Hipotesis penelitian 1 : 

H0 : β1 = 0  Return of Asset (ROA)  tidak memiliki 

pengaruh terhadap Harga Saham 

 H1 :  β1  >  0  Return of Asset (ROA)  memiliki pengaruh 

positif terhadap Harga Saham 
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Hipotesis penelitian 2 : 

H0 : β1 = 0  Net Profit Margin (NPM)  tidak memiliki 

pengaruh terhadap Harga Saham 

 H1 :  β1  > 0  Net Profit Margin (NPM)  memiliki 

pengaruh positif terhadap Harga Saham 

Hipotesis penelitian 3 : 

H0 : β1 = 0  Debt Equity Ratio (DER)  tidak memiliki 

pengaruh terhadap Harga Saham 

 H1 :  β1  > 0  Debt Equity Ratio (DER)  memiliki 

pengaruh positif terhadap Harga Saham 

  Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan t hitung dengan t tabel 

yang merupakan nilai kritis,dengan ketentuan sebagai berikut : 

H0 ditolak : thitung > ttabel 

H0 diterima : t hitung ≤ ttabel 

  Apabila hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa H0 ditolak, 

maka berarti bahwa rasio kinerja keuangan (ROA, NPM, DER) memiliki 

pengaruh positif terhadap harga saham, tetapi bila hasil pengujian menunjukkan 

bahwa H0 diterima, maka sebaliknya, rasio kinerja keuangan (ROA, NPM, DER) 

tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham. 
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3.6 Koefisien Determinasi (KD) 

 Setelah diperoleh kesimpulan mengenai pengaruh kinerja keuangan (ROA, 

NPM, DER) terhadap harga saham, maka selanjutnya di cari mengenai seberapa 

besar pengaruh kinerja keuangan masing-masing indikator ROA, NPM dan DER 

terhadap harga saham. Untuk mencari besarnya pengaruh maka terlebih dahulu 

dicari nilai koefisien korelasi (r), dan untuk menghitung besarnya koefisien 

korelasi (r) dapat menggunakan rumus korelasi pearson produk momen dibawah 

ini: 

r=
             

                     
  

 

(Sudjana, 2005:47) 

 Setelah diketahui koefisien korelasi (r) maka selanjutnya mencari besarnya 

pengaruh dari masing-masing indikator kinerja keuangan (ROA, NPM, DER) 

terhadap harga saham dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

KD=         

(Sudjana, 2005:55) 

 Perhitungan ini dibantu dengan menggunakan software SPSS v.20 for 

windows, guna mempermudah dalam pengolahan statistik.  

 


