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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi Objek Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui hubungan yang bersifat 

mempengaruhi antara dua variabel atau lebih, atau diartikan sebagai hubungan 

sebab akibat (Kausal Komparatif). Menurut Sugiyono (2014:56) menyatakan 

bahwa penelitian kausal komparatif merupakan tipe penelitian dengan 

karakteristik membandingkan, dimana peneliti membandingkan masalah berupa 

hubungan sebab akibat antar variabel independen (variabel yang mempengaruhi) 

dengan variabel dependen (variabel yang dipengaruhi). Penelitian ini dilakukan 

untuk  menguji pengaruh antar variabel independen yang terdiri dari Return On 

Equity (ROE), Debt to Equity Ratio (DER), Earning Per Share (EPS), 

pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi dan nilai tukar terhadap 

variabel dependen yaitu harga saham. 

3.1.2 Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang selanjutnya di terapkan 

oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian dapat ditarik kesimpulan (Sugiyono, 

2014:148). Gambaran dari populasi (objek) penelitian ini adalah perusahaan LQ45 

yang terdaftar di BEI dan dapat bertahan selama periode 2013-2017. Populasi 

penelitian sebanyak 45 perusahaan LQ45 (Lampiran 1). 



37 

  

3.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

teknik purposive sampling, teknik tersebut merupakan teknik pengambilan sampel 

dengan kriteria-kriteria atau pertimbangan-pertimbangan tertentu yang telah 

ditetapkan oleh peneliti terhadap objek yang akan diteliti (Sugiyono, 2014:68). 

Kriteria atau pertimbangan yang mendasari pemilihan sampel pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang terdaftar di LQ45 pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

tahun 2013-2017. 

2. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di LQ45 periode tahun 2013-2017 

secara berturut-turut. 

3. Perusahaan yang terdaftar di LQ45 yang menerbitkan laporan keuangan 

secara lengkap periode tahun 2013-2017. 

4. Perusahaan yang terdaftar di LQ45 yang menyatakan laporan keuangan dalam 

bentuk Rupiah periode tahun 2013-2017. 

Berdasarkan kriteria pengambilan sampel tersebut, maka terdapat 8 

(delapan) perusahaan yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan dan dapat 

digunakan menjadi sampel dalam penelitian ini selama 5 tahun (2013-2017). 

Berikut merupakan 8 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini:  

1. PT Astra International Tbk (ASII) 

2. PT Gudang Garam Tbk (GGRM) 

3. PT Indofoof ICB Sukses Makmur Tbk (ICBP) 

4. PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) 
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5. PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk (INTP) 

6. PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) 

7. PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) 

8. PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data 

kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data berupa angka-angka yang bersumber 

dari laporan keuangan tahunan dalam bentuk neraca dan laporan laba rugi untuk 

menentukan Return On Equity (ROE), Debt to Equity Ratio (DER), dan Earning 

Per Share (EPS) selama periode 2013-2017 pada perusahaan sampel yang 

digunakan, serta data ekonomi yang bersumber dari www.bi.go.id dan 

www.bps.go.id pada periode 2013-2017 untuk menghitung pertumbuhan PDB, 

inflasi dan nilai tukar. Harga saham yang digunakan mengacu pada closing price 

yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk 

melakukan pencatatan data-data atau arsip-arsip yang berkaitan dengan objek 

penelitian pada periode tertentu yang diperoleh dari Galeri Investasi Bursa Efek 

Indonesia (BEI) STIESIA Surabaya atau dapat diakses melalui website Bursa 

Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id, serta data ekonomi yang diperoleh melalui 

website Bank Indonesia yaitu www.bi.go.id dan Badan Pusat Statistik yaitu 

www.bps.go.id.  

 

http://www.bi.go.id/
http://www.bps.go.id/
http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
http://www.bi.go.id/
http://www.bps.go.id/
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3.4 Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

3.4.1 Variabel Independen 

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel lain atau menghasilkan akibat pada variabel lain (variabel 

dependen). Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah: 

1. Return On Equity (ROE) 

Return On Equity (ROE) merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan modal sendiri perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham. Data yang digunakan untuk 

menghitung besarnya nilai dari Return On Equity (ROE) diperoleh dari 

perbandingan antara laba bersih dengan ekuitas yang terdapat dalam neraca 

dan laporan laba rugi pada laporan keuangan periode 2013-2017 pada 

perusahaan sampel. Hasil dari perhitungan variabel Return On Equity (ROE) 

merupakan prosentase dari perbandingan antara laba bersih dengan ekuitas 

dikalikan 100%. 

2. Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang menunjukan 

kemampuan modal sendiri perusahaan untuk memenuhi seluruh 

kewajibannya. Data yang digunakan untuk menghitung besarnya nilai dari 

Debt to Equity Ratio (DER) diperoleh dari laporan keuangan berupa neraca 

untuk melihat seberapa besar total utang dan ekuitas yang dimiliki perusahaan 

sampel. Rasio ini menggambarkan perbandingan antara total utang dan 

ekuitas pada perusahaan sampel periode 2013-2017 dikalikan dengan 100% 
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sehingga diperoleh satuan dari perhitungan variabel Debt to Equity Ratio 

(DER) adalah prosentase. 

3. Earning Per Share (EPS) 

Earning Per Share (EPS) merupakan rasio yang menunjukan seberapa 

besar keuntungan setiap lembar saham yang di terima oleh para pemegang 

saham. Data yang digunakan untuk menghitung besarnya nilai dari Earning 

Per Share (EPS) diperoleh dengan cara menghitung besarnya laba bersih 

setelah pajak dibagi dengan lembar saham yang disetorkan oleh emiten 

berdasarkan data keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi yang telah 

dipublikasikan oleh perusahaan sampel periode 2013-2017. Hasil dari 

perhitungan variabel Earning per share (EPS) menerangkan berapa Rupiah 

keuntungan yang diterima oleh para investor atas setiap lembar saham yang 

dimilikinya. 

4. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 

Tingkat pertumbuhan dari suatu perekonomian adalah tingkat dimana 

Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat. Suatu perekonomian mengalami 

pertumbuhan jika jumlah produksi yang dihasilkan berupa barang dan jasanya 

meningkat, besarnya output (barang dan jasa) yang dihasilkan dalam suatu 

perekonomian tercermin pada perubahan Produk domestik bruto (PDB). PDB 

adalah nilai keseluruhan dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu 

negara selama jangka waktu tertentu. Data yang digunakan untuk menghitung 

besarnya nilai pertumbuhan ekonomi akan diukur melalui perkembangan 

PDB berdasarkan harga konstan melalui pendekatan pengeluaran yaitu 



41 

  

dengan mengurangi PDB tahun sekarang dikurangi PDB tahun lalu kemudian 

dibagi PDB tahun lalu dikali 100% atau dapat melihat pertumbuhan PDB 

yang diterbitkan dalam satuan prosentase oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 

atau melalui website www.bps.go.id. 

5. Inflasi 

Inflasi merupakan gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat 

umum atau secara keseluruhan dan terjadi secara terus menerus. Inflasi dapat 

dilihat setiap satu bulan sekali, namun dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan data inflasi tahunan yaitu akumulasi inflasi yang terjadi setiap 

bulan yang didihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan cara 

menghitung perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dalam satuan 

prosentase. Data inflasi yang digunakan adalah inflasi pada tahun 2013–2017 

yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) atau dapat diakses melalui 

website www.bps.go.id.  

6. Nilai Tukar 

Nilai tukar atau kurs adalah perbandingan antara harga mata uang pada 

suatu negara dengan mata dengan mata uang negara lain. Nilai tukar rupiah 

terhadap dollar Amerika Serikat menunjukan berapa rupiah yang diperlukan 

untuk di tukarkan dengan satu dollar Amerika Serikat. Data yang digunakan 

untuk menghitung besarnya nilai tukar atau kurs rupiah terhadap satu dollar 

Amerika Serikat adalah dengan melihat kurs tengah yaitu nilai rata-rata antara 

kurs jual dan kurs beli selama tahun 2013 – 2017 yang diterbitkan oleh Bank 

Indonesia atau dapat diakses melalui website www.bi.go.id. 

http://www.bps.go.id/
http://www.bps.go.id/
http://www.bi.go.id/


42 

  

3.4.2 Variabel Dependen 

Variabel dependenatau variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas atau variabel 

independen. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah: 

Harga Saham 

Harga saham adalah harga jual atau harga beli suatu saham yang terjadi di 

bursa pada waktu tertentu. Data yang digunakan untuk menghitung besarnya 

harga saham (dalam satuan rupiah) yang terbentuk melalui mekanisme 

permintaan dan penawaran dipasar modal yang dapat dilihat pada closing 

price yang di publikasikan oleh emiten selama periode 2013 – 2017 atau 

dapat diakses melalui website Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

menganalisis data  dalam rangka memecahkan masalah atau menguji hipotesis. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kuantitatif yaitu sebuah analisis yang dilakukan melalui pengukuran berupa 

angka-angka dan dapat dihitung. Teknik analisis data yang dapat dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

3.5.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui hubungan atau 

pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Menurut Sugiyono 

(2012:192) analisis regresi linier digunakan untuk memprediksi bagaimana 
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perubahan nilai variabel dependen apabila variabel independen dinaikan atau 

diturunkan. Berikut merupakan bentuk persamaan regresi linier berganda: 

HS=𝐚+𝐛1ROE - 𝐛𝟐DER +𝐛𝟑EPS +𝐛𝟒PPDB - 𝐛5INF - 𝐛6NT + 𝐞 

Keterangan : 

HS  = Harga saham 

a   = Konstanta  

b1- b6  = Koefisien regresi  

ROE  = Return On Equity 

DER  = Debt to Equity Ratio 

EPS  = Earning Per Share 

PPDB = Pertumbuhan Produk Domestik Bruto 

INF  = Inflasi 

NT  = Nilai tukar 

e   = Variabel pengganggu (residual) 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahuai apakah suatu model regresi 

dapat digunakan sebagai alat prediksi yang baik untuk menentukan keputusan. Uji 

asumsi klasik yang akan dilakukan adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji 

autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residu antara variabel 

bebas dan variabel terikat yang di teliti memiliki distribusi normal atau tidak 

normal (Wibowo, 2012:61). Uji normalitas dapat dilakukan dengan 
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menggunakanpendekatan grafik maupun dengan pendekatan Kolmogorov 

Smirnov. Pada pendekatan grafik, untuk menilai normalitas pada pendekatan ini 

digunakan grafik normal P-P Plot of regression standart, yang disyaratkan bahwa 

data penelitian yang berdistribusi normal harus mengikuti garis diagonal 0 dan 

pertemuan sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan pada pendekatan Kolmogorov 

Smirnovdata dapat dikatakan berdistribusi normal atau tidak normal, didasarkan 

pada penilaian sebagai berikut: Jika didapatkan angka signifikan pada Asymp. Sig. 

(2-tailed) > 0,05, menunjukan bahwa residual berdistribusi normal, sedangkan 

jika didapatkan angka signifikan pada Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05, menunjukan 

bahwa residual berdistribusi tidak normal. 

2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan unjuk menguji apakah model regresi yang 

digunakan ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau variabel 

independen (Wibowo, 2012:87). Apabila terjadi multikolinieritas, maka koefisien 

regresi dari variabel bebas tidak dapat ditentukan. Untuk mendeteksi apakah ada 

atau tidaknya multikolinieritas dalam sebuah model regresi salah satu cara yang 

dapat digunakan adalah dengan melihat pengujian nilai Tolerance dan Variance 

Inflation Factor (VIF) dengan menggunakan asumsi sebagai berikut: Jika nilai 

tolerance < 0,1 dan VIF > 10, maka terjadi multikolinieritas, sedangkan jika nilai 

tolerance > 0,1 dan VIF  < 10, maka tidak terjadi multikolinieritas. 

3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah model regresi linier 

terdapat kolerasi antara kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan 
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kesalahan pada periode t-1 (periode sebelumnya). Observasi yang saling 

beruntutan sepanjang waktu dan saling berkaitan satu sama lain akan 

menyebabkan terjadinya autokorelasi. Model regresi yang bebas dari autokorelasi 

merupakan model regresi yang baik (Wibowo, 2012:90). Untuk mendeteksi 

adanya autokolinieritas dapat dilihat dengan menggunakan metode Durbin-

Watson, dengan ketentuan sebagai berikut: Jika angka DW dibawah -2 berarti ada 

autokorelasi positif dan jika angka DW diatas 2 berarti ada autokorelasi negatif. 

Sedangkan tidak adanya autokorelasi ditunjukan oleh angka DW yang berada 

diantara -2 sampai 2. 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Wibowo (2012:93) menyatakan bahwa uji heteroskedastisitas 

merupakan suatu model yang digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual pengamat satu ke pengamat 

lainnya. Model regresi yang baik adalah yang tidak mengalami 

heteroskedastisitas. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu 

pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana jika terdapat grafik 

scatterplot menyebar secara acak yaitu diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y 

atau tidak berbentuk suatu pola tertentu, maka penelitian ini tidak mengalami 

masalah heteroskedastisitas. Apabila terdapat pola tertentu yang teratur seperti 

bergelombang, melebar atau menyempit maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. 
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3.5.3 Uji Goodness Of Fit 

1. Uji Kelayakan Model (Uji F) 

Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui kelayakan model yang 

digunakan dari suatu penelitian, pengujian ini bertujuan untuk menentukan layak 

atau tidaknya suatu penelitian untuk dilakukan pengujian selanjutnya. Adapun 

kriteria pengujian uji F dengan tingkat signifikasi α = 5% atau 0,05 adalah sebagai 

berikut: Jika nilai signifikan < 0,05, maka dapat diartikan model ini layak untuk 

digunakan dalam penelitian. Sedangkan jika nilai signifikan > 0,05,  model ini 

tidak layak untuk digunakan dalam penelitian. 

2. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk 

mengetahui kesesuaian atau ketepatan hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependen dalam satu persamaan regresi. Semakin besar nilai 

koefisien determinasi menunjukan semakin baik kemampuan variabel independen 

dalam menjelaskan variabel dependen. Menurut Sugiyono (2014:286) koefisien 

determinasi (R
2
) berada antara nilai 0 sampai dengan 1. Jika nilai koefisien 

determinan mendekati 1 (100%), maka kontribusi variabel independen terhadap 

variabel dependen semakin kuat. Sedangkan koefisien determinasi (R
2
) yang 

mendekati 0 menunjukan bahwa semakin lemah pengaruh hubungan antara 

variabel independen terhadap variabel dependen.  

3.5.4 Pengujian Hipotesis (Uji t) 

Uji t digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel independen 

menerangkan variabel dependen dengan tingkat signifikasi α = 0,05 (5%). 
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Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji signifikasi (uji t) merupakan suatu 

pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 

independent atau variabel bebas seperti Return On Equity (ROE), Debt to Equity 

Ratio (DER), Earning Per Share (EPS), pertumbuhan Produk Domestik Bruto 

(PDB), inflasi dan nilai tukar memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham 

sebagai variabel dependen. 

Adapun kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: Jika nilai 

signifikasi lebih kecil dari α (sig < 0,05) maka ROE, DER, EPS, pertumbuhan 

PDB, inflasi dan nilai tukar sebagai variabel independen berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham sebagai variabel dependen. Sedangkan jika nilai signifikasi 

lebih besar dari α (sig > 0,05) maka ROE, DER, EPS, pertumbuhan PDB, inflasi 

dan nilai tukar sebagai variabel independen berpengaruh tidak signifikan terhadap 

harga saham sebagai variabel dependen. 

 

 


