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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan dan harga 

penutupan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 

www.idx.co.id. 

 

3.2.Sampel 

Sampel dipilih adalah perusahaan sektor properti dan real estate yang go-

public atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mengeluarkan laporan keuangan 

setiap tahun per 31 Desember selama periode 2010 – 2014, melakukan 

pembayaran dividen dalam bentuk tunai minimal selama 3 tahun pada periode 

penelitian (2010 – 2014) serta memiliki tingkat pertumbuhan yang stabil selama 

periode penelitian (2010 – 2014). 

http://www.idx.co.id/
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Tabel. 3.1. Hasil Perhitungan Pertumbuhan Dividen 

No 
Kode 

Saham 

Pembagian dividen tahun 2010 - 2014 (dalam rupiah per lembar saham) 
�̅� 

 2010 2011 g 2012 G 2013 g 2014 g 

1 BSDE       6      15  1.50     15  0.00     15  0.00     15  0.00 0.38 

2 CTRA       6        7  0.17     12  0.71     19  0.58       8  -0.58 0.22 

3 CTRP       7        8  0.14     16  1.00     21  0.31       6  -0.71 0.19 

4 CTRS     13      25  0.92     42  0.68     60  0.43     26  -0.57 0.37 

5 GMTD     38      38  0.00     50  0.32     50  0.00     65  0.30 0.15 

6 JRPT     33      43  0.30     53  0.23     14  -0.75        -  -1.00 -0.30 

7 LPKR       4        8  0.80     12  0.52     14  0.19        -  -1.00 0.13 

8 MKPI   125    150  0.20   165  0.10   410  1.48   224  -0.45 0.33 

9 SMRA     10      23  1.30     43  0.87     23  -0.47        -  -1.00 0.18 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015 

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, maka sampel yang akan digunakan 

untuk penelitian sejumlah 9 sampel. 

 

3.3.Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan dividend 

discount model dan price to book value. Dalam penelitian ini data yang diperoleh 

berupa data sekunder dianalisis dengan menggunakan dividend discount model 

dan price to book value. Dalam melakukan analisis data, dilakukan tahap – tahap 

sebagai berikut : 

1. Melakukan analisis data dengan menggunakan metode yang pertama yaitu 

Dividend Discount Model dengan melakukan langkah sebagai berikut : 

a) Menghitung tingkat pertumbuhan dividen per tahun 

𝑔 =  
𝐷𝑛 − 𝐷0

𝐷0
 

 

Keterangan : 
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g  : tingkat pertumbuhan dividen 

Dn : dividen saat ini 

D0 : dividen tahun sebelumnya 

Sumber : Dewi (2014) 

b) Menghitung estimasi dividen yang diharapkan  

𝐷𝑡 =  𝐷0 (1 + �̅�) 

Keterangan : 

Dt : dividen yang diestimasi 

D0 : dividen tahun sebelumnya 

�̅� : rata – rata pertumbuhan dividen 

Sumber : Dewi (2014) 

c) Tingkat pengembalian yang diharapkan (Required Rate of Return) 

menggunakan CAPM 

𝑘 =  𝑅𝑓 + 𝛽(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 

Keterangan : 

k : tingkat return yang diharapkan 

Rf : risk free rate 

Rm : imbal hasil pasar / return market 

β : beta saham (indikator risiko sistematis) 

Sumber : Fahmi (2012) 

 

d) Menghitung harga wajar saham dengan metode dividend discount 

model. 
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𝑉 =  
𝐷0(1 + 𝑔)

(𝑘 − 𝑔)
 

Keterangan : 

V : harga wajar saham 

D0 : dividen tahun sebelumnya 

k : tingkat return yang diharapkan 

g : rata – rata pertumbuhan dividen 

e) Melakukan perbandingan antara nilai intrinsik yang diperoleh dengan 

menggunakan metode DDM dengan harga pasar saham untuk menilai 

kewajaran harga saham. 

2. Melakukan analisis data dengan menggunakan metode yang kedua, yaitu 

metode Price to Book Value. 

a) Menghitung nilai buku per lembar saham (book value per share) 

𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 

Sumber : Fayana (2012) 

b) Menghitung price to book valueratio 

𝑃𝐵𝑉 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚

𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒
 

Sumber : Fayana (2012) 
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c) Melakukan perhitungan nilai intrinsik saham dengan mengkonversikan 

dari rasio PBV menjadi nilai rupiah dengan menggunakan rumus : 

rasio 𝑃𝐵𝑉 median industri X 𝑏𝑜𝑜𝑘 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒  

Sumber : Fayana (2012) 

d) Melakukan perbandingan antara nilai intrinsik yang diperoleh dengan 

menggunakan metode PBV dengan harga pasar saham untuk menilai 

kewajaran harga saham. 

3. Berikut ini merupakan pedoman untuk melakukan penilaian harga wajar 

saham : 

a) Saham dikatakan undervalued, apabila nilai intrinsik saham lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan harga pasarnya. 

b) Saham dikatakan overvalued, apabila nilai intrinsik saham lebih 

rendah jika dibandingkan dengan harga pasarnya. 

c) Saham dikatakan wajar, apabila nilai intrinsik saham sama dengan 

hargapasarnya. 




