
sebuah penelitian tentang: 
“pengaruh laba akuntansi, arus kas opera- 
sional, ukuran perusahaan, tingkat pertum- 
buhan perusahaan terhadap harga saham” 

contoh 



kerangka pikir yang diajukan sbb. 

ukuran 
perusahaan 

harga 
saham 

laba akuntansi 

tingkat pertum- 
buhan persh. 

arus kas  
operasional 



Hipotesis 1 
 laba akuntansi secara siqnifikan mempenga- 
 ruhi harga saham 

Hipotesis 2 
 arus kas operasional secara siqnifikan mem-
pengaruhi harga saham 

Hipotesis 3 
 ukuran perusahaan secara siqnifikan mem-
pengaruhi harga saham 

Hipotesis 4 
 tingkat pertumbuhan perusahaan secara 
siqnifikan mempengaruhi harga saham 

 
 
 

hipotesis yang diajukan: 



model yang diajukan: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e 
Y  = harga saham 
X1  = laba akuntansi 
X2  = arus kas operasional 
X3  = ukuran perusahaan 
X4  = tingkat pertumbuhan perusahaan 
a  = konstanta 
b1...b4  = koefisien 
e  = error 



estimasi dan probabilitas 
•  pernyataan hipotesis merupakan ekspek- 
  tasi peneliti mengenai karakteristik popu- 
  lasi (sampel) yang didukung oleh logika  
  teoritis 
 
•  agar peneliti dapat membuat keputusan  
  (menolak atau mendukung) terhadap hipo- 
  tesis yang diuji, maka peneliti harus mem- 
  punyai kriteria atau standar yang dalam    
  statistik disebut “tingkat signifikansi” 



•  tingkat signifikasi, menunjukkan probabi- 
  litas kesalahan yang dibuat/ditentukan  
  oleh peneliti untuk pengambilan keputus- 
  an (menolak atau mendukung hipotesis) 
 
•  tingkat signifikasi biasanya ditentukan  
  dalam bentuk prosentase (0 sampai 10)  
 
•  prosentase ini menunjukkan bahwa ke- 
  putusan peneliti untuk menolak atau men- 
  dukung suatu hipotesis 



•  artinya bahwa jika tingkat signifikansi  
  hasil pengujian hipotesis mempunyai :  

o   nilai probabilitas < yang telah dite-  
    tapkan (diekspektasikan) maka hipo  
    tesis dapat didukung  
o   sebaliknya jika probabilitas > yang  
    telah ditetapkan (diekspektasikan)  
    maka hipotesis ditolak  



PENGUJIAN-PENGUJIAN: 
1.  Analisis Regresi 
2.  Pengujian Asumsi Klasik 

•  Normalitas 
•  Heterokedastisitas 
•  Multikolenearitas 
•  Autokorelasi 

3.  Pengujian Hipotesis 
•  Uji F  
•  Uji t 

4.  Koefisien Determinasi 



misalnya:  
peneliti dalam penelitian ini menentukan 
bahwa tingkat kesalahan (signifikansi) 
adalah 5%, hasil pengujiannya sbb. 



 



Y = - 0,008 + 0,001 X1 + 0,004 X2 + 0,001 X3 + 0,001 X4 



b1 = koefisien regresi Laba Akuntansi (X1) 0.001  
        artinya apabila Laba Akuntansi mengalami  
  kenaikan sebesar 1% akan menyebabkan  

        meningkatnya Harga Saham sebesar 0.001%,   
        bila variabel lain konstan.  

b2 = koefisien regresi Arus Kas Operasional (X2)  
  0.004  artinya apabila Arus Kas Operasional  
  mengalami  kenaikan sebesar 1% akan me- 
  nyebabkan meningkatnya Harga Saham 
  sebesar 0.0014%,  bila variabel lain konstan.  



b3 = koefisien regresi Ukuran Perusahaan (X3) 0.001  
        artinya apabila ukuran Perusahaan mengalami  
  kenaikan sebesar 1% akan menyebabkan  

        meningkatnya Harga Saham sebesar 0.001%,   
        bila variabel lain konstan.  

b4 = koefisien regresi Tingkat Pertumbuhan Perusaha- 
  an (X4) 0.001 artinya apabila Tingkat Pertumbuhan  

        Perusahaan mengalami kenaikan sebesar 1% 
  akan menyebabkan meningkatnya Harga Saham 
  sebesar 0.001%,  bila variabel lain konstan.  

    a  = konstanta (nilai mutlak Y) apabila semua variabel 
   independen = 0, maka Harga Saham mengalami  
   penurunan sebesar 0.008%. 



 



UJI NORMALITAS 
digunakan untuk mengetahui apakah populasi 
data berdistribusi normal atau tidak. 



 
  

 





output diatas menunjukkan bahwa :  
1.  Pada pengujian Normal P-P Plot, titik-

titik berada disekitar garis diagonal, 
menunjukan bahwa terdistribusi deng-
an normal. 

2.  Pada pengujian Kolmogorov-Smirnov 
semua variabel yang diteliti  mempu-
nyai nilai signifikansi > 0,05, yang da- 

    pat disimpulkan bahwa semuanya ter-   
    distribusi secara normal. 



UJI MULTIKOLINEARITAS 

•  Multikolinearitas adalah keadaan di mana  
  terjadi hubungan linear sempurna atau  
  mendekati sempurna antar variabel inde- 
  penden dalam model regresi.  
 
•  Uji ini digunakan untuk mengetahui ada 
  tidaknya hubungan linear antar variabel 
  independen dalam model regresi 



pengujian didasarkan pada besarnya nilai VIF   
(variance inflation factor)  dan tolerance: 
 

•  jika nilai VIF setiap variabel independen  
  < 10 dan nilai tolerance menjauhi nol (0) 
  maka tidak terdapat gejala multikolineari- 
  tas dalam model penelitian. 
 
•  jika nilai VIF setiap variabel independen  
  > 10 dan nilai tolerance mendekati nol (0) 
  maka terdapat gejala multikolinearitas   
  dalam model penelitian. 





berdasarkan uji multikolenearitas dimana,  
•  nilai VIF semua variabel  < 10  
•  serta dengan tolerance semua variabel  
   > 0,01 dan menjauh dari 0 

maka dapat disimpulkan bahwa model re-
gresi terbebas dari masalah multikolenea-
ritas  



UJI HETEROSKEDASTISITAS 
•  Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana 
  terjadi ketidaksamaan varian dari residual  
  untuk semua pengamatan pada model regre- 
  si, sehingga uji ini digunakan untuk menge- 
  tahui ada atau tidaknya ketidaksamaan vari- 
  an dari residual pada model regresi. 
•  untuk mendeteksi ada tidaknya heteroske- 
  dastisitas ada beberapa metode pengujian- 
  nya dengan,  

•    melihat pola titik-titik pada 
 scatterplots regresi 

•   uji gletjer 



 
•  Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada   
   membentuk suatu pola tertentu yang teratur  
   (bergelombang, melebar kemudian menyempit),  
   maka terjadi heteroskedastisitas. 
•  Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik  
  menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu  
  Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 





Kesimpulannya 
 karena titik-titik pada grafik scatterplot  
 tidak menunjukkan pola-pola tertentu 
 maka disimpulkan tidak adanya masalah 
 heterokedastisitas. 



Kesimpulannya 
 jika tingkat signifikan > 0,05 maka 
 terbebas dari heterokedastisitas 



UJI AUTOKORELASI 

•  autokorelasi adalah keadaan di mana 
  terjadinya korelasi antara residual pa- 
  da satu pengamatan dengan penga- 
  matan lainnya pada model regresi 
 
•  model regresi yang baik mensyarat- 
  kan tidak adanya masalah autokore- 
  lasi 



pengujian menggunakan uji Durbin-Watson, 
dengan ketentuan sbb. 
•  jika d < dl atau > (4-dl), maka hipotesis nol 
  ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi 
•  jika d terletak antara du dan (4-du), maka 
  hipotesis nol diterima, yang berarti tidak 
  ada korelasi 
•  jika d terletak antara dl dan du atau dian- 
  tara (4-du) dan (4-dl), maka tidak mengha- 
  silkan kesimpulan yang pasti  



•  DW yang dihasilkan model regresi 1.893 
•  DW dgn signifikansi 0.05 dan data (n)=88 
  serta k=4 diperoleh nilai dl sebesar 1.5597 
  dan du 1.7493 (tabel DW) 
•  nilai DW berada diantara nilai du dan 4-du 



kesimpulannya: 
 bebas dari autokorelasi. 

daerah bebas 
autokorelasi 

daerah 
autokorela

si 
positip 

daerah 
autokorela

si 
negatip 

daerah 
keragu- 
raguan 

daerah 
keragu- 
raguan 

0                                                              2                                                              4 
 
 
                     dl                   du                                      4-du               4-dl   
                 1.5597           1.7493                                 2.2507           2.4403 
 
                                       1.893 
                                           DW 



 



a. uji F (uji model) 



 
     sig = 0,000                 sig < 0,05  
 
yang berarti bahwa secara bersama-sama 
variabel-variabel independen mempenga- 
ruhi variabel dependen. 



b. uji t   



Pengujian hipotesis 1 menunjukkan tingkat 
signifikasi 0.009 yang berarti  < 0.05, dengan 
demikian hipotesis ini diterima. Hal ini 
menunjukkan bahwa  laba akuntansi secara 
signifikan mempengaruhi harga saham 

 
Pengujian hipotesis 2 menunjukkan tingkat 

signifikasi 0.017 yang berarti  < 0.05, dengan 
demikian hipotesis ini diterima. Hal ini 
menunjukkan bahwa arus kas operasional 
secara siqnifikan mempengaruhi harga 
saham 

 
 
 

Yang berarti bahwa:  



Pengujian hipotesis 3 menunjukkan tingkat 
signifikasi 0.044 yang berarti  < 0.05, dengan 
demikian hipotesis ini diterima. Hal ini 
menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 
secara siqnifikan mempengaruhi harga 
saham 

 
Pengujian hipotesis 4 menunjukkan tingkat 

signifikasi 0.005 yang berarti  < 0.05, dengan 
demikian hipotesis ini diterima. Hal ini 
menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan 
perusahaan secara siqnifikan mempengaruhi 
harga saham 

 
 
 





•  R Square = 0,256 
•  Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel indepen-   
  den mampu menerangkan harga saham sebesar  
  25,6% 
•  Sedangkan sisanya yaitu sebesar 74,4% dijelaskan 
  oleh faktor-faktor lain selain variabel yang diteliti. 




