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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian  

 Pemerintah memiliki keinginan agar imbal hasil saham dari perusahaan 

yang dijalankan naik. Hal tersebut akan berdampak baik bagi tambahan dana yang 

digunakan pemerintah untuk menjalankan dan mengembangkan negara. Sehingga 

populasi penelitian ini adalah perusahaan milik negara (BUMN) dan Perusahaan 

milik daerah (BUMD) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan BUMN 

dan BUMD memiliki sektor usaha yang berbeda- beda sehingga penelitian ini 

memiliki populasi heterogen. Untuk menjadikan populasi heterogen menjadi 

populasi homogen akan dikelompokan berdasarkan jenis sektor yang sama. 

Kemudian dengan adanya perbedaan instrumen karakter dan perhitungan sektor 

perbankan dan non perbankan. Maka sampel yang tepat untuk digunakan dalam 

penelitian ini adalah perusahaan milik negara (BUMN) dan perusahaan milik 

daerah (BUMD) non perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

tahun 2013-2017. Sampel penelitian ini diambil dengan metode non probability 

sampling  dan teknik yang digunakan adalah  purposive sampling. Maka didapatkan 

sampel sebanyak 14 perusahaan BUMN dan BUMD dengan waktu observasi 

selama 5 tahun. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah arus kas bebas, 

laba akuntansi, dan Tata Kelola Perusahaan untuk variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah imbal hasil saham. Berikut adalah kriteria pengambilan sampel 

dengan metode purposive sampling: 
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1. Perusahaan BUMN dan BUMD non perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 

2. Perusahaan yang sudah IPO dari awal tahun periode 2013-2017 

3. Laporan keuangan perusahaan BUMN dan BUMD yang dilaporkan dalam 

rupiah 

Tabel 3.1 Pemilihan Sampel 

No Keterangan 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

1 Perusahaan BUMN 

dan BUMD yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

26 26 26 26 26 130 

2. Perusahaan BUMN 

dan BUMD non 

perbankan yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

(9) (9) (9) (9) (9) (45) 

3. Laporan Keuangan 

Perusahaan BUMN 

dan BUMD yang 

dilaporkan dalam 

rupiah 

(3) (3) (3) (3) (3) (15) 

 

 4. Perusahaan yang 

IPO dari awal tahun 

periode 2013-2017 

(0) (0) (0) (0) (0) (0) 

 Total Sampel 14 14 14 14 14 70 

 

 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

3.2.1. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder tersebut 

didapat dari laporan keuangan tahunan, skor corporate governance, dan harga 
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saham yang dapat diakses melalui web www.idx.co.id, www.finance.yahoo.com  

dan web perusahaan yang dijadikan sampel penelitian ini. Sumber data untuk 

mengetahui perusahaan BUMN dan BUMD yang terdaftar dalam bursa efek 

Indonesia didapat dari www.okesaham.com ,www.idx.co.id dan web perusahaan 

yang digunakan sebagai sampel penelitian ini.  

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data 

Dari sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Data sekunder yang diperoleh 

didapat dari laporan keuangan tahunan, data skor corporate governance, dan price 

history saham perusahaan yang dijadikan variabel dalam penelitian ini. 

3.3. Definisi dan Pengukuran Variabel 

3.3.1. Variabel Independen 

Berikut variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini : 

3.3.1.1. Arus kas bebas 

Arus Kas Bebas merupakan kas perusahaan yang tidak digunakan sebagai 

modal kerja maupun investasi pada aset tetap, sehingga dapat didistribusikan 

kepada pemegang saham (Arieska dan Gunawan, 2011). Arus kas operasi 

memberikan petunjuk mengenai stabilitas sumber dana. Dibandingkan penjualan 

untuk memfasilitasi lintas perusahaan dan variabel laba akuntansi. Dalam penelitian 

ini  perubahan Arus Kas Bebas diukur dengan rumus (Brigham dan Ehrhardt, 2013)  

FCF =  NOPAT – NIOC 

http://www.idx.co.id/
http://www.finance.yahoo.com/
http://www.okesaham.com/
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Keterangan : 

FCF = Arus Kas Bebas 

NOPAT = Laba Bersih Operasi Setelah Pajak 

NIOC = Investasi Bersih Dalam Modal Operasi 

Setelah itu perubahan arus kas bebas akan dibandingkan dengan total aset 

tahun sebelumnya untuk menghindari adanya nilai bias jika arus kas bebas tahun 

sebelumnya bernilai negatif (Purwanti et al., 2015): 

∆FCF = (FCFt – FCFt-1) / TAt-1 

Keterangan : 

∆FCF = Perubahan Arus Kas Bebas 

FCFt =  Arus Kas Bebas Periode Sekarang 

FCFt-1 = Arus Kas Bebas Periode Lalu 

TAt-1 = Total Aset Periode Lalu 

3.3.1.2. Laba Akuntansi 

Laba akuntansi terjadi saat pendapatan atau penjualan lebih tinggi daripada 

beban dalam laporan laba rugi suatu periode akuntansi perusahaan. Beberapa 

komponen peting laba adalah laba kotor, laba usaha, laba sebelum pajak dan laba 

setelah pajak.  

Penelitian ini menggunakan laba operasional/usaha tahun berjalan. Laba 

akuntansi merupakan hasil pengurangan pendapatan operasi dengan harga pokok 

penjualan, beban-beban dan rugi lain-lain (Saputra dan Astika, 2013). Laba operasi 

merupakan pengukuran yang tepat untuk mengukur laba perusahaan komprehensif 

terhadap keputusan pendanaan dan investasi efek perusahaan secara independen 

(Subramanyan dan Wild, 2013). Laba yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
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laba bersih setelah pajak (EAT). Perubahan Laba akuntansi akan dibandingkan 

dengan total aset tahun sebelumnya untuk menghindari nilai yang bias jika nilai 

laba akuntansi tahun sebelumnya bernilai negatif (Purwanti et al., 2015) :   

∆EAT= (EATt – EATt-1) / TAt-1 

Keterangan : 

∆EAT = Perubahan Laba Akuntnasi 

EATt =  Laba Akuntansi Periode Sekarang 

EATt-1 = Laba Akuntansi Periode Lalu 

TAt-1 = Total Aset Periode Lalu  

3.3.1.3. Tata Kelola Perusahaan 

Tata Kelola Perusahaan adalah peraturan yang menetapkan adanya 

hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, karyawan, pemegang 

kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan 

kewajiban atau sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan 

(Jama’an, 2008). Dalam penelitian ini Tata Kelola Perusahaan dapat dinilai dari 

corporate governance score yang dapat dilihat pada laporan tahunan perusahaan 

tersebut. Skor tata kelola perusahaan didapat dari penilaian yang dilakukan oleh 

perusahaan sendir (self assessment), maupun penilaian dari badan lain (bpkp, iicg, 

dll). Aspek-aspek yang dinilai meliputi komitmen terhadap tata kelola perusahaan, 

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, keadilan, kompetensi, 

pernyataan misi perusahaan, kepemimpinan dan kolaborasi staf (Syakhroza,2010). 
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3.3.2. Variabel Dependen 

3.3.2.1. Imbal Hasil Saham 

Imbal hasil saham (return saham) adalah tingkat pengembalian (loss / gain) 

dari penanaman modal saham. Pengembalian keuntungan disebut capital gain. 

Sedangkan pengembalian kerugian disebut capital loss.periode yang dimaksud 

adalah rata-rata harga saham penutupan selama satu periode dari tahun 2013-2017. 

Dalam penelitian ini imbal hasil saham dapat dihitung dengan rumus (Hartono, 

2017): 

Rt = 𝑃𝑡−𝑃𝑡−1
𝑃𝑡−1

 

Keterangan : 

Rt = Imbal Hasil Saham 

Pt = Harga Saham Periode Sekarang 

Pt-1 = Harga Saham Periode Lalu 

3.4. Alat Analisis Data 

3.4.1. Statistik Deskriptif 

Statistik diskriptif dapat memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 

penelitian yang dilihat dari mean, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, 

sum, range, kurtosis dan skewness (Ghozali, 2016). 

3.4.2. Uji Asumsi Klasik 

Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik terlebih dahulu dan harus 

lolos uji sebelum melakukan analisis regresi linear berganda. Uji asumi klasik 
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tersebut terdiri dari uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas  

dan uji normalitas (Ghozali, 2016).. 

3.4.2.1. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas memiliki tujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adnya kolerasi antara variabel independen. Model regresi dinyatakan 

baik jika tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Variabel ortogonal 

merupakan variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel 

independen sama dengan 0. 

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dengan 

perhitunga nilai Tolerance dan VIF. Nilai Tolerance yang rendah sama dengan nilai 

VIF yang tinggi (VIF = 1/Tolerance). Nilai cutoff yang sering digunakan untuk 

menunjukan multikolinearitas adalah nilai Tolerance ≤ 0.01 atau nilai VIF ≥ 10 

(Ghozali, 2016). 

3.4.2.2. Uji Autokolerasi  

Uji autokolerasimemiliki tujuan untuk menguji apakah ada kolerasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode 

t-1 pada model regresi linear. Autokolerasi sering terjadi pada penelitian time series 

maka data harus diuji autokolerasi. Autokolerasi dapat dideteksi dengan Uji 

Lagrange Multiplier karena sampel lebih dari 100. Tidak ada autokolerasi dalam 

model bisa dinyatakan jika (n-p) * R2 atau C2 hitung lebih besar dari C2 tabel 

(Ghozali, 2016). 
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3.4.2.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji adanya 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam 

model regresi. Model regresi dinyatakan baik jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap (Homoskedastisitas). Uji heteroskedastsitas 

dapat diketahui dengan melihat grafik scatterplot. Model dinyatakan lolos uji 

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

dan di bawah angka 0 pada sumbu Y (Ghozali, 2016). 

3.4.2.4. Uji Normalitas 

Uji Normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah variabel pengganggu 

atau residual memiliki distribusi normal. Uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai 

residual mengikuti distribusi normal. Ada dua cara untuk menguji normalitas yaitu 

analisis grafik dan analisis statistik. Dalam analisis grafik distribusi normal akan 

membentuk satu garis lurus diagonal. Uji statistik akan menunjukan distribusi tidak 

normal jika nilai Z hitung > Z tabel (Ghozali, 2016). 

3.4.3. Uji Hipotesis 

Uji ini untuk menguji kebenaran dari hipotesis, alat yang digunakan untuk 

menguji adalah analisis regresi linear berganda. Hipotesis penelitian ini merupakan 

hubungan antara dua atau lebih variabel yang menyebabkan perubahan pada 

variabel lainnya. Yang dipengaruhi adalah variabel dependen dan yang 

mempengaruhi adalah variabel independen (Hartono, 2004).  Regresi linear 

berganda merupakan bentuk hubungan ketergantungan variabel dependen dengan 
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lebih dari satu variabel independen Hal ini dapat diukur dari nilai koefisien 

determinasi (R2), nilai statistik F dan nilai statistik t. (Ghozali, 2016): 

a. Uji koefisien Determinan (R2)  

Uji ini untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Semakin kecil nilai R2 

maka kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen sangat terbatas. Koefisien determinasi untuk data waktu (time series) 

biasanya memiliki nilai yang tinggi (Ghozali, 2016). 

b. Uji Signifikansi Keseluruhan (Uji Statistik F) 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah variabel dependen berhubungan 

linear terhadap variabel-variabel independen. Apabila F hitung > F tabel maka H0 

ditolak dan Ha diterima, yang artinya variabel independen mempunyai pengaruh 

yang signifikan dengan variabel dependen dengan menggunakan tingkat 

signifikansi 5% (Ghozali, 2016) 

c. Uji Signifikansi Individual (Uji Statistik t) 

Pengujian ini untuk menunjukan besarnya pengaruh satu variabel independen 

secara individual menerangkan variabel dependen. Dapat dilihat dengan 

membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai 

statistik t lebih tinggi dibandingan nilai t tabel, maka Ha diterima sehinggan 

variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. 

Uji hipotesis dari penelitian pengaruh free cash flow, laba akuntansi, 

corporate governance terhadap imbal hasil saham perusahaan BUMN dan BUMD 
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menggunakan analisis regresi linier berganda. Berikut adalah persamaan 

regresinya: 

Rt= α + βFCF + β2EAT+ β3IGCG + ɛ 

 

Keterangan : 

α  = Konstanta 

β = Koefisien Regresi 

FCF = Arus Kas Bebas 

EAT = Laba Akuntansi 

IGCG = Tata Kelola Perusahaan   

ɛ = Error  

Kriteria penerimaan hipotesis H1,H2,H3: 

- Jika signifikan t < 0,05 dan koefisiennya negatif, maka H1 diterima. Artinya 

Arus Kas Bebas berpengaruh negatif terhadap imbal hasil saham. 

- Jika signifikan t < 0,05 dan koefisiannya positif, maka H2 dan H3 diterima. 

Artinya laba akuntansi dan  Tata Kelola Perusahaan berpengaruh positif 

terhadap imbal hasil saham.


