
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Gambaran I mum Obyek Penelitian

3.1.1 Pengertian Pasar Modal

Bab ini berisi pendapat dari beberapa pakar dan juga dari peraturan

pemerintah mengenai pengertian pasar modal. Pasar modal adalah tempat

terjadinva transaksi asset keuangan jangka panjang atau long term financial

asset. Sedangkan menurut Keppres No. 60 tahun 1998 tentang pasar modal

disebutkan bahwa pasar modal adalah bursa yang mempakan sarana untuk

mempertemukan penawaran dan permintaan dana jangka panjang dalam

bentuk efek. Pengertian pasar modal menurut Bambang Riyanto (1995)

adalah sebagai berikut:

"Pasar modal adalah suatu pengertian abstrak yang mempertemukan dua

kelompok yang saling berhadapan tetapi kepentingan saling mengisi yaitu

calon penanam modal (investor) di suatu pihak dan para emiten yang

memberikan dana jangka menengah atau jangka panjang di lain pihak'?.

Husnan memberikan pengertian pasar modal sebagai pertemuan pihak yang

memeriukan dana (pemsahaan) dengan pihak yang menyediakan dana

(individu / lembaga) dengan berbagai instrument keuangan jangka panjang.

Instrument keuangan tersebut dapat diterbitkan pemerintah / swasta.

Berdasarkan beberapa pangertian tersebut diatas maka dapat disimpulkan

bahwa:

ii
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1. Pasar modal adalah suatu tempat yang mempertemukan pihak

yang menyediakan dana (investor) dengan pihak yang

membutuhkan dana.

2. Komoditi yang diperdagangkan di pasar modal adalah surat

berharga jangka panjang.

3. Surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal tersebut

dapat diterbitkan oleh pihak pemerintah / swasta.

3.1.2 Kelembagaan dan Institusi Terkait

Sebagai bisnis yang berdampak sosial sangat luas, pasar

modal melibatkan banyak lembaga. Masing-masing pihak

mempunyai peran dan fungsi yang berbentuk dan saling menunjang

kepentingan pihak lain.

Pihak lain yang terkait dalam kegiatan pasar modal

Indonesia sesuai dengan UU RI No. 8 tahun 1995 tentang pasar

modal yaitu:

1. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapeppam).

Bapeppam mempakan lembaga pemerintah yang mempunyai

tugas:

a. Mengikuti perkembangan dan mengetahui pasar modal

sehingga saham / efek dapat ditawarkan dan

diperdagangkan secara tetatur, wajar dan efisien serta

melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat umum.
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b. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap

lembaga-lembaga dan profesi penunjang yang terkait

dalam pasarmodal.

c. Memberikan pendapat kepada menten keuangan mengenai

pasar modal beserta kebijakan operasionalnya.

2. Pelaksana Bursa

Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan

menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan

penawaran jual dan beli efek-efek pihak lain dengan tujuan

memperdagangkan efek diantara mereka. Sampai saat ini

Indonesia mempunyai tiga bursa efek yaitu Bursa Efek Jakarta

(BEJ), Bursa Efek Surabaya (BES), dan Bursa Paralel di Jakarta.

3. Pemsahaan Go Publik

Pemsahaan Go Publik adalah pemsahaan yang melakukan emisi

atau yang telah melakukan penawaran umum surat berharga.

Pihak ini membutuhkan dana guna membiayai operasi maupun

rencana investasi.

4. Pemsahaan Efek

Adalah pemsahaan yang telah memperoleh izin usaha untuk

beberapa kegiatan sebagai peminjam emisi efek. perantara

pedagang efek serta penitipan harta untuk pihak lain.
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5. Lembaga Kliring dan Penyelesaian Penyimpangan

Adalah suatu lembaga yang menyelenggarakan kliring dan

penyelesaian transaksi yang terjadi di bursa efek, penyimpangan

efek sertapenitipan harta untuk pihak lain.

6. Reksadana

Adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana-dana

dari masyarakat pemodal. Selanjutnya diinvestasikan dalam

portofolio efek oleh manajemen investasi. Jadi pemsahaan

reksadana adalah pihak yang kegiatan utamanya melakukan

investasi atau investasi kembali (reinvestment).

7. LembagaPenunjang Pasar Modal

Lembaga penunjang pasar modal meliputi:

a. Biro Administrasi Efek

b. Tempat Penyimpanan Harta

c. Wali Amanat

d. Penanggung (Guaranted)

8. Proporsi Penunjang Psara Modal

Proporsi penunjang pasar modal terdiri dari:

a. Akuntan Publik

b. Notans

c. Konsultan Hukum

d. Pemsahaan Penilai



26

9. Pemodal

Adalah pihak perorangan maupun lembaga yang menanamkan

modal dalam efek-efek yang diperdagangkan.

3.1.3 Struktur Organisasi Bursa Efek Jakarta

Bursa Efek mempakan pasar sekunder tempat

diperdagangkan saham yang telah beredar atau berasal dari perdana.

Di dalam pasar itu saham atau obligasi dijual kepada masyarakat dan

diperdagangkan antara pemilik sekarang dan pemilik potensial.

Keuntungan penjualan ini tidak kepada emiten tetapi kepada pemilik

efek yang menjualnya.

Peran pasar modal sekunder lebih penting karena berkaitan

dengan masalah likuiditas saliam itu. Pasar perdana akan terhambat

karena adanya likuiditas pasar sekunder. Selain itu juga karena harga

saham yang berlaku ditentukan oleh kegiatan pasar sekunder tersebut.

Di pasar sekunder juga memiliki fungsi penting yaitu memberikan

keuntungan bagi pemodal melakukan diversifikasi investasi dengan

jumlah dana yang terbatas. Diversifikasi investasi mempakan upaya

penyesuaian dana ke dalam berbagai obyek investasi dengan tujuan

mengurangi risiko.

PT Bursa Efek Jakarta mempakan pemsahaan swasta yang

menyediakan fasilitas perdagangan sekuritas, mempengamhi sumber

penghasilan dari komisi dan broker akibat terjadi transaksi dan fee

dari emiten yangmenentukan saham di bursa.
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3.1.4 Mekanisme Perdagangan di BEJ

Transaksi perdagangan di BEJ merupakan order drives

market sistem dan system lelang kontinyu (continuequntic system).

Order drives market system berarti bahwa penjual dan

pembeli sekuritas yang ingin melakukan transaksi hams melakukan

broker. Investor tidak dapat langsung melakukan transaksi untuk

dirinya sendiri untuk membeli portofolio yang masing-masing

pemsahaan broker mempunyai staf yang ditugaskan di lantai bursa.

Staf ini disebut securitybroker (Broker Representative).

Sistem lelang kontinyu disini dimaksudkan harga

ditentukan oleh penawaran dan permintaan oleh investor. Untuk

system manual, harga penawaran penjualan transaksi (out price) dan

harga penawaran pembelian tertinggi (bud price) dari investor

ditentukan oleh broker diketahui bursa sehingga harga transaksi

ditentukan jika ada pertemuan antara harga penawaran dan

permintaan.

Cara mendapatkan harga seperti diatas yaitu dengan cara

lelang kontinyu adalah untuk jenis transaksi yang regular. Harga

transaksi regular ini akan digunakan sebagai hargayang dicantumkan

di bursa dan disebarkan keselumh penjum dunia.

Pada umumnya transaksi di bursa merupakan transaksi

tunai, pembayaran dan penyerahan sertifikat diatur pada hari kelima /

hari T + 4 setelah transaksi terjadi. PT Kliring and Deposit Efek
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Indonesian (KDEI) ditunjukkan untuk mengumpulkan pembayaran

dan melakukan penyerahan sertifikat.

Kegiatan perdagangan di BEJ diadakan pada hari Exchange

Day yaitu hari Senin sampai Kamis mulai jam 09.30 - 12.00 WIB

(sesi pagi) dan jam 13.00 - 16.00 WIB (sesi sore) dan hari Jumat jam

09.30 -11.30 WIB (sesi pagi) dan jam 14.00 - 16.00 WIB (sesi sore).

Secara jelas proses perdagangan di BEJ diselenggarakan

sebagai berikut:

1. Pemodal yang menjual atau membeli saham menghubungi salah

satu anggota bursa untuk mengisi fonnulir pemesanan.

2. Pesanan tersebut dicatat dalam buku bursa. Buku bursa ini

mencerminkan rencana kegiatan-kegiatan perantara perdagangan

efek.

3. Setiap hari bursa, anggota bursa diwakili kuasa anggota. Kuasa

anggota adalah anggota pcgawai tetap anggota bursa dengan tugas

utama melaksanakan transaksi, menandatangani dan

menyelesaikan dokumen-dokumen.

4. Kuasa anggota menyerahkan slip order kepada petugas bursa di pos

perdagangan masing-masing.

5. Setelah menyerahkan slip order, kuasa nota dapat langsung tawar-

menawar.



29

6. Setiap terjadi transaksi yang ditandatangani dan di stempel penjual

dan pembeli. Nota stempel rangkap empat itu kemudian diseralikan

kepada petugas di bursa untuk diberi nomor.

7. Untuk efek atas nama, berdasarkan nota transaksi dan surat

pesanan, anggota bursa penjual mengisi Surat Pemberitahuan

Pemindahan Hak Atas Saham (SPDH) rangkap empat.

8. Penyerahan sertifikat saham dapat dilakukan dengan dua cara:

a. Dengan proses Endosemen bila saham yang diwakili terjual

bebas.

b. Menerbitkan surat saham bam bila saham terjual sebagian

atau terjual kepada lebih dari satu pembeli.

9. Pembayaran, pemindahan hak dan penyerahan fisik surat

efek dilakukan selambat-lambafnya empat hari bursa terhitung

sejak kejadian transaksi.

3.2 Subyek Penelitian

Pemsahaan yang dijadikan subyek penelitian adalah

pemsahaan dalam industri tekstil yang tercatat di Bursa Efek Jakarta

dari tahun 2000 hingga 2004.

3.3 Variabel Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengamh rasio

keuangan terhadap pembahan harga saham di BEJ. Berdasarkan pokok

masalah dan hipotesis yang akan diuji, maka variabel-variabel yang

akan digunakan untuk penelitian ini meliputi:
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3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dari penelitian ini adalah harga saham (Y).

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen penelitian ini yaitu rasio-rasio keuangan

tahunan tahun 2000 hingga 2004 yang meliputi:

1). X, = CR (Current Ratio)

Current Ratio adalah rasio keuangan yang

menunjukkan perbandingan antara aktiva lancar

dengan hutang lancar. Current ratio yang tinggi

menunjukkan jaminan yang lebih baik atas hutang

jangka pendek.

„ _ aktiva lancar
LK —

hutang lancar

2). X2 = ROI (Return On Invesment)

Return OnInvestment (ROD adalah perbandingan laba

setelah pajak dengan jumlah aktiva. ROI digunakan

untuk mengukur kemampuan pemsahaan dalam

menghasilkan keuntungan dari dana yang digunakan

ataupun dana yang dihasilkan.

keuntungan setelah pajak

jumlah aktiva

3). X, = DER (Debt to Equity Ratio)

Debt to Equity Ratio (DER) menunjukkan bagian dari

setiap mpiah modal sendiri yang dijadikan jaminan
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untuk keselumhan hutang. DER digunakan untuk

mengukur tingkat solvabilitas pemsahaan. Suatu

pemsahan yang solvable berarti bahwa pemsahaan

tersebut mempunyai aktiva atau kekavaan untuk

rnernbayar semua hutang-hutangnya.

DER=JTotal kewajiban xlQQ%
total modal sendiri

4). X4 = PER (Price Earning Ratio)

Price Earning Ratio (PER) adalah rasio yang

membandingkan antara harga saham dan laba per

lembar saham yang diperoleh pemilik pemsahaan.

Alternative pemenuhan kebutuhan dana dengan

hutang mengakibatkan harga saham menjadi lebih

tinggi dibandingkan dengan alternative modal adanya

kenaikan Earning Per Share (EPS), maka harga

saham akan tetap tinggi. Bagi pelaku sendiri,

meskipun PER untuk alternative hutang lebih rendah

tetapu karena pasar modal sangat penting untuk

melihat perilaku PER antara satu pemsahaan yang

lain sebagai akibat pembahan struktur modal

(Husnan dan Pujiastuti, 1996:76)

harga per lembar saham
PER

earning pemsahaan
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3.4 Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari

Pojok BEJ UN. Data yang diperlukan adalah pembahan harga saham,

current ratio selama tahun 2000-2004, return on investment selama

tahun 2000-2004, debt to equity ratio selama tahun 2000-2004 dan

price earning ratio selama tahun 2000-2004.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah

menggunakan metode dokumentasi dari data yang relevan di Bursa

Efek Jakarta yang penulis peroleh di Pojok BEJ UII.

3.6 Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan cluster

random sampling yaitu pemilihan sampel dilakukan dengan cara

membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok elemen dan secara

acak beberapa dari kelompok tersebut dipilih sebagai sampel. Sampel

dalam penelitian ini adalah pemsahaan yang masuk dalam industri

tekstil dalam Indonesian Capital Market Directory, yaitu berjumlah 6

pemsahaan tekstil. Pemsahaan tersebut adalah:

1. PT Teijin Indonesia Fiber

3. PT Century Textile Industry

4. PT Sunson Textile

5. PT Panasia Indo Syntec

6. PT Panasia Filament
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7. PT Roda Vivatex

3.7 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan metode analisa data yaitu

analisa kuantitatif, yang terdiri dari analisis regresi berganda dan

korelasi parsial untuk menguji persamaan regresi berganda tersebut

signifikan atau tidak.

a. Regresi Linear Berganda

Untuk menjelaskan hubungan antara variable dependen ( Y)dengan

variable independen ( X,, X2, X,, X4). Rumus regresi linear

berganda adalah:

Y= b0 +b,X, + b2 X2 +b, X3 + b4 X4

Dimana:

Y = Harga saham pemsahaan tekstil

X, = Variabel Cunent Ratio

X 2 = Variabel Return On Invesment

X3 = Variabel Debt to Equity Ratio

X4 = Variabel Price Earning Ratio

b0 =Konstanta

b, ...b4 = Koefisien variable X, sampai dengan X,
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Uji hipotesis untuk koefisien regresi

a. Uji t-test

Uji t-test dilakukan untuk mengetahui atau untuk menguji

apakah ada pengaruh antara variabel bebas terhadap pembahan

harga saham dan juga untuk menentukan variabel yang paling

dominan yang mempengaruhi pembahan harga saham. Dalam

uji t-test ini digunakan hipotesis sebagai berikut:

Ho, : ada pengamh yang signifikan antara CR dengan harga

saliam.

Ho2 : ada pengamh yang signifikan antara ROI dengan harga

saham.

Ho, : ada pengaruh yang signifikan antara DER dengan harga

saham.

Ho4 : ada pengaruh yang signifikan antara PER dengan harga

saham.

Ha : tidak ada pengaruli yang signifikan antara CR, ROI, DER

dan PER dengan harga saham.

Langkah-langkah:

1). Memmuskan hipotesis nihil (Ho) dan hipotesis altematif

(Ha).

2). Menghitung harga statistik pengujian dengan rumus:

dk = n-(k+l)
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Dimana dk = derajat kebebasan

n = jumlah pengamatan

k = jumlah variabel bebas

3). Menentukan t tabel dengan taraf signifikansi 5% (a=0,05)

4). Menentukan kesimpulan, yaitu menolak Ho jika harga t

hitung lebih besar dari t tabel, dan menerima Ho jika harga

t hitung lebih kecil dari t tabel.

b. Uji-F

Uji-F dilakukan untuk menguji secara bersama-sama

semua rasio keungan dengan harga saham dan untuk mengetahui

apakah semua rasio keuangan secara bersama-sama berpengaruh

terhadap harga saham. Hal ini dapat dilakukan melalui hipotesis

sebagai berikut:

Ho = ada pengamh antara CR, ROI, DER dan PER terhadap

perubahan harga saliam

Ha = tidak ada pengaruh antara CR, ROI, DER dan PER terhadap

pembahan harga saham

Langkah-langkah:

1). Memmuskan hipotesis nihil (Ho) dan hipotesis altematif

(Ha).

2). Menghitung harga statistic pengujian dengan rumus:

dk = n-(k+l)

Dimana : dk = derajat kebebasan
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n = jumlah pengamatan

k = jumlah variabel bebas

3). Penetuan nilai F (F tabel), dengan taraf signifikan

5%((X=0,05)

4). Pengambilan keputusan tehadap perbandingan nilai F hitung

dengan nilai F tabel.

Adapun kriteria yang dipakai adalah:

- Apabila F hitung > F tabel maka hipotesa diterima (Ho

ditolak)

- Apabila F hitung < F tabel maka hipotesa ditolak (Ho

diterima)


