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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian 

       Jenis dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini merupakan 

penelitian kausal komparatif (Causal-Comparative Research). Penelitian kausal 

komporative ini merupakan penelitian yang menjelaskan masalah yang berupa 

hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih. Menrut Indriantoro dan 

Supomo (2014: 27) tipe yang digunakan dalam penelitian ini merupakan ex post 

facto, tipe penelitian ini merupakan tipe penelitian terhadap data yang dikumpulkan 

setelah terjadinya suatu peristiwa maupun fakta yang ada. Dalam penelitian ini 

peneliti menguji pengaruh dari current ratio, debt to equity ratio, return on asset 

dan inflasi merupakan variabel X dan harga saham yang merupakan variabel Y. 

Penelitian ini tertuju pada suatu obyek yang telah ditentukan dalam beberapa 

periode tertentu dimana data yang diperoleh  dari laporan keuangan perusahaan 

farmasi yang telah terdaftar di BEI. 

       Menrut Indriantoro dan Supomo (2014: 115) populasi merupakan 

sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik 

tertentu. Gambaran populasi (obyek) penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengetahui pengaruh rasio likuiditas, leverage, profitabilitas dan inflasi terhadap 

harga saham pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

periode 2013-2017. Berikut ini daftar perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia: 
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Tabel 4 

Daftar Perusahaan Farmasi yang Listing di BEI 

No Kode Saham Nama Perusahaan 

1.  DVLA Darya Varia Laborataria Tbk 

2.  INAF Indofarma Tbk 

3. SIDO Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk 

4. KLBF Kalbe Farma Tbk 

5. KAEF Kimia Farma Tbk 

6. SCPI Merck Sharp Dohme Farma Tbk 

7. MERK Merck Tbk 

8. PYFA Pyidam Farma Tbk 

9. SQBB Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk 

10. TSPC Tempo Scan Pacifik  

Sumber: Bursa Efek Indonesia  

3.2 Tehnik Pengambilan Sampel 

       Menurut Sugiyono (2012: 120) sampel merupakan bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Populasi dalam penelitian ini 

yaitu perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. 

Tehnik pengambilan sampel dari penelitian ini yaitu purposive sampling, tehnik ini 

merupakan pengambilan sampel dengan petimbangan kriteria-kriteria tertentu. 

Berikut kriteria-kriteria yang ditentuntan oleh peneliti: 

1. Peusahaan farmasi yang tedaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode  2013-

2017 

2. Perusahaan farmasi yang menerbitkan laporan keuangannya dalam bentuk 

mata uang rupiah secara berturut-turut selama periode 2013-2017 

3. Perusahan farmasi yang tidak delisting selama periode 2013-3017 

4. Perusahaan farmasi yang memiliki ROA positif selama periode 2013-2017 

       Dari kriteria-kriteria yang telah ditentukan diatas, terdapat beberapa 

perusahaan farmasi yang memenuhi kriteria tersebut yaitu disajikan pada tabel 5 

berikut ini 
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Tabel 5 

Kriteria Pengambilan Sampel  

No Keterangan Jumlah 

1. Perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI pada 

peridoe 2013-2017 

10 

2.  Perusahaan farmasi yang tidak menerbitkan 

laporan keuangannya dalam bentuk mata uang 

rupiah selama periode 2013-2017 berturut-

turut 

(3) 

3. Perusahaan farmasi yang menerbitkan laporan 

keuangannya dalam bentuk mata uang rupiah 

selama periode 2013-2017 berturut-turut 

7 

4. Perusahaan farmasi yang delisting pada periode 

2013-2017 

(1) 

 Total sampel yang digunakan pada penelitian  6 

 

       Berdasarkan dari kriteria diatas, populasi perusahaan farmasi yang berjumlah 

10 perusahaan hanya terdapat 6 perusahaan yang memenuhi kriteria dalam 

penelitian ini, berikut  perusahaan-perusahaan farmasi yang dijadikan sampel 

dikarenakan memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan: 

Tabel 6 

Sampel Perusahaan Farmasi  

No Kode Saham Nama Perusahaan 

1.  DVLA Darya Varia Laborataria Tbk 

2. KLBF Kalbe Farma Tbk 

3. KAEF Kimia Farma Tbk 

4. MERK Merck Tbk 

5. PYFA Pyidam Farma Tbk 

6. TSPC Tempo Scan Pacifik  

Sumber: Bursa Efek Indonesia  

3.3 Tehnik Pengumpulan Data  

       Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data 

dokmenter (docmentary data). Jenis data penelitian ini antara lain berupa data yang 

memuat apa dan kapan suatu kejadian serta siapa yang terlibat dalam suatu 

peristiwa. Data yang dikumpulkan oleh peneliti ini berupa laporan keuangan 

perusahaan farmasi periode 2013-2017 yang telah dipublikasikan pada Bursa Efek 
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Indonesia serta data tingkat inflasi selam tanhun 2013-2017 yang diperoleh berasal 

dari website Bank Indonesia . 

      Sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder (secondary data), sumber 

data penelitian ini diperoleh peneliti secara tidak langsung tetapi dengan melalui 

media perantara (diperoleh dan dicatat dari pihak lain). Sumber data sekunder dari 

penelitian ini adalah data yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia yang berupa 

laporan keuangan perusahaan farmasi periode 2013-2017 serta clossing price pada 

periode 2013-2017. 

3.4 Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

       Variabel dalam penelitian terdiri dari dua variabel yaitu varibel bebas dan 

variabel terikat. 

1. Variabel bebas (Variabel Independen) 

Variabel bebas merupakan variabel yang dapat mempengaruhi variabel 

lainnya atau menjadi sebab perubahannya variabel terikat. Variabel bebas 

yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu rasio likuiditas, leverage 

dan profitabilitas yang datanya diambil dari laporan keuangan, sedangkan 

data inflasi diambil dari website Bank Indonesia pada periode 2013-2017. 

a. Likuiditas merupakan rasio yang dapat digunakan dalam mengukur 

seberapa mampu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya yang telah jatuh tempo. Rumus dalam perhitungan rasio ini 

sebagai berikut: 

  Current Ratio = 
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
𝑥 100% 
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b. Leverage merupakan rasio yang digunakan dalam  mengukur seberapa 

besar pendanaan suatu perusahaan berasal dari hutang dibandingkan 

dengan ekuitas yang dimiliki. Rumus  dalam perhitungan rasio ini sebagai 

berikut: 

Debt to Equity Ratio= 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
𝑥 100%  

c.  Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur seberapa 

besar perusahaan tersebut mampu dalam menghasilkan labanya. Rumus 

dalam perhitungan rasio ini sebagai berikut: 

Return on Total Asset = 
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑓𝑡𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑇𝑎𝑥

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
𝑥 100% 

d. Inflasi merupakan masalah ekonomi yang berupa kenaikan harga secara 

umum dan terus-menerus. Berikut ini rumus dalam mencari tingkat inflasi 

dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) 

𝐼𝑛 =
𝐼𝐻𝐾𝑛 − 𝐼𝐻𝐾𝑛−1

𝐼𝐻𝐾𝑛−1
 𝑥 100% 

 

2. Variabel Terikat (Variabel Dependen) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat 

karena variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini menggunakan 

harga saham.  

a. Harga Saham merupakan harga pasaran yang berlaku dan tercatat di Bursa 

Efek Indonesia. Harga saham yang digunakan merupakan harga penutupan 

(clossing price) pada akhir periode tahun 2013-2107. 
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3.5 Tehnik Analisis Data 

       Analisis penelitian data ini merupakan bagian dari proses pegujian data 

setelah melalui tahap pemilihan dan pengumpulan dari data penelitian.. Tehnik 

analisis dalam penelitian ini yaitu analisis data kuantitatif, analisis data kuantitatif 

ini merupakan analisis yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui 

pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka. Tahap-tahap analisis yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.5.1 Analisis Regresi Linear Berganda 

       Menurut Ghozali (2017: 19) regresi linear berganda ini bertujuan untuk 

menguji pengaruh dua atau lebih variabel indpenden terrhadap satu variabel 

dependen. 

      Persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini secara sistematis 

adalah sebagai berikut: 

HS = a + b1CR+ b2DER + b3ROA + b4In + e 

Keterangan: 

HS  = Harga Saham 

a  = Constanta 

b  = Koefisien regresi dari masing-masing variabel bebas 

CR  = Likuiditas 

DER = Leverage 

ROA =  Profitabilitas 

In  = Inflasi 

e  = Standar error 
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3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

       Menurut Ghozali (2017: 33) apabila asumsi klasik terpenuhi maka estimasi 

regresi dengan ordinary least square (OLS) akan BLUE (Best Linear Unbiased 

Estimator), artinya pengambilan keputusan melalui Uji F dan Uji T tidak boleh bias. 

Dalam penelitian terdapat beberapa uji asumsi klasik diantara lain yaitu: 

1. Uji Normalitas  

       Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah dalam model regresi nilai 

residual memiliki distribusi normal atau tidak. Menurut Ghozali (2017:127) 

terdapat dua cara dalam memprediksi apakah residual memiliki distribusi normal 

atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan analisis statistik. 

a. Analisis Grafik 

Analisis grafik ini salah satu cara termudah untuk mengetahui normalitas 

dengan melihat histogram yang membandingkan antara data observasi dengan 

distribusi yang mendekati distribusi normal. Dasar pengambilan keputusan 

dalam analisis ini sebagai berikut: 

1) Apabila data menyebar disekitar garis diagonal serta mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya hal ini menujukkan bahwa pola 

distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2) Apabila data menyebar jauh dari garis diagonal dan ataupun tidak 

mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram hal ini tidak 

menunjukkan bahwa pola distribusi normal, maka model regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas. 
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b. Analisis Statistik non-parametrik Uji Kolmogrof-Smirnov (KS) 

Menurut  Suliyanto (2011: 75) dasar pengambilan keputusan dari analisis ini 

apakah model regresi memenuhi asumsi normalitas sebagai berikut: 

1) Apabila nilai Sig > alpha maka nilai residual bersdistribsi normal. 

2) Apabila nilai Sig < alpha maka nilai residual bersdistribsi tidak normal. 

2. Uji Multikolinearitas 

       Uji multikolinearitas ini dimaksudkan untuk menguji apakah terdapat korelasi 

yang tinggi atau sempurna antara variabel bebas atau tidak dalam model regresi. 

Untuk mendeteksi adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen dapat 

dilakukan dengan bebera cara salah satunya dengan menggunakan Tolerance dan 

Variance Inflation Factor (VIF). Menurut Ghazali (2017: 36) tolerance mengukur 

variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel 

independen lainnya. Jadi, tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. 

Asumsi dari Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) dapat dinyatakan 

sebagai berikut: 

1. Jika VIF > 10 dan  nilai Tolerance < 0.10 maka terjadi multikolinearitas. 

2. Jika VIF < 10 dan nilai Tolerance > 0.10 maka tidak terjadi multikolinearitas.      

3. Uji Autokorelasi 

       Menrut Ghazali (2017: 93) uji autokorelasi ini dimaksudkan untuk menguji  

apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antar kesalahan penganggu 

(residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Apabila 

terjadi korelasi maka terdapat problem autokorelasi. Model regresi yang dianggap 

baik apabila terlepas dari autokorelasi. Dalam mendeteksi data apakah terdapat 
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autokorelasi dapat dilakukan dengan beberapa cara salah satunya adalah dengan 

menggunakan metode Durbin Watson. Penentuan uji Durbin Watson dengan 

kritertia sebagai berikut: 

Tabel 7 

Kriteria Pengujian Autokorelasi Durbin Watson 

Hipotesis Nol Keputusan DW 

Ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dL 

Ada autokorelasi negatif Tolak 4 – dL < d < 4 

Tidak ada autokorelasi positif atau negatif Diterima du < d < 4-du 

Tanpa Kesimpulan Tidak ada 

Keputusan 
dL≤ d  ≤du 

Tanpa Kesimpulan Tidak ada 

Keputusan 
4-du ≤ d ≤ 4-dL 

Sumber: Ghozali (2017: 94) 

 

4. Uji Heteroskedastisitas 

       Menurut Ghozali (2017:47) heteroskedastisitas memiliki arti bahwa terdapat 

varian variabel pada model regresi yang tidak sama. Apabila terjadi sebaliknya 

varian variabel pada model regresi miliki nilai yang sama maka disebut 

homoskedastitas. Untuk mendeteksi adanya masalah hetrodekedastitas dapat 

menggunakan metode analisis grafik. Metode grafik ini dilakukan dengan melihat 

grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya 

SRESID (Ghozali 2017: 49). Dasar analisis metode ini yaitu: 

1. Apabila terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

menunjukkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. 



39 
 

2. Apabila tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y secara acak, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

3.5.3 Koefisien Determinasi (R2) 

       Ghozali (2017: 21) koefisien determinasi bertujuan pada pengukuran sebera 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R2  

yang kecil memiliki arti bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Terdapat asumsi mengenai 

koefisien determinasi sebagai berikut: 

Nilai R2 berada diantara 0 dan 1 atau (0 < R2 <1), jadi: 

1. Nilai R2 yang mendekati 1 memiliki arti bahwa variabel independen  hampir 

memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen 

2. Nilai R2 yang mendekati 0 memiliki arti bahwa kemampuan variabel 

independen dalam memberikan informasi mengenai variasi variabel 

dependen amat terbatas. 

3.5.4 Uji Kelayakan Model (Uji F) 

       Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel indpenden 

memiliki pengaruh secara keseluruhan terhadap variabel dependen (Ghozali, 

2017:22). Dalam penelitian pengujian hipotesisnya bertujuan mengukur pengaruh 

rasio likuditas (Current Ratio), leverage (Debt to Equity Ratio), profitabilitas 

(Return on Asset) dan inflasi yang merupakan variabel independen terhadap harga 
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saham yang merupakan variabel dependen. Kriteria dari pengujian secara simultan 

dengan tingkat signifikan α=5% ini meliputi: 

1. Jika nilai signifikansi uji F > α yaitu 0,05 maka hipotesis nol diterima 

2. Jika nilai signifikansi uji F < α yaitu 0,05 maka hipotesis nol ditolak 

3.5.5 Uji Hipotesis  

       Dalam penelitian pengujian hipotesis menggunakan uji t. Uji t ini bertujuan 

untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel 

dependen dengan menganggap variabel variabel indpenden lainnya konstan 

(Ghozali, 2017:23). Uji t digunakan untuk menguji pengaruh dari rasio likuditas, 

leverage, profitabilitas dan inflasi terhadap harga saham perusahaan farmasi secara 

parsial. Terdapat beberapa kriteria dalam uji t ini dengan menggunakan tingkat 

signifikan α= 5%sebagai berikut: 

1. Pengujian Hipotesis Rasio Likuiditas (H1) 

Jika nilai signifikansi uji t > 0.05 maka H0 diterima sedangkan H1 ditolak yang 

berarti bahwa Rasio Likuiditas berpengaruh tidak signifikan terhadap Harga 

Saham, tetapi jika sebaliknya nilai signifikansi uji t < 0.05 maka H0 ditolak 

sedangkan H1 diterima yang berarti bahwa Rasio Likuiditas berpengaruh 

signifikan terhadap Harga Saham. 

2.  Pengujian Hipotesis Rasio Leverage (H2) 

Jika nilai siginifikansi uji t > 0.05 maka H0 diterima sedangkan H2 ditolak 

yang berarti bahwa Rasio Leverage berpengaruh tidak signifikan terhadap 

Harga Saham, tetapi jika sebaliknya nilai signifikansi uji t < 0.05 maka H0 



41 
 

ditolak sedangkan H2 diterima yang berarti bahwa Rasio Leverage 

berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham. 

3. Pengujian Hipotesis Rasio Profitabilitas (H3) 

Jika nilai signifikansi uji t > 0.05 maka H0 diterima sedangkan H3 ditolak yang 

berarti bahwa Rasio Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Harga Saham, 

tetapi jika sebaliknya nilai signifikansi uji t < 0.05 maka H0 ditolak sedangkan 

H3 diterima yang berarti bahwa Rasio Profitabilitas berpengaruh terhadap 

Harga Saham. 

4. Pengujian Hipotesis Inflasi (H4) 

Jika nilai signifikansi uji t > 0.05 maka H0 diterima sedangkan H4 ditolak yang 

berarti bahwa Inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap Harga Saham, 

tetapi jika sebaliknya nilai signifikansi uji t < 0.05 maka H0 ditolak sedangkan 

H4 diterima yang berarti bahwa Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Harga 

Saham. 

 

 

 

 

 


