
 
 

19 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Penelitian jenis ini bertujuan 

untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. 

Hubungan ini dapat berupa hubungan biasa (korelasi), maupun hubungan 

kausalitas (sebab akibat) (Ulum dan Juanda, 2016:78). 

B. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015. 

Perusahaan manufaktur yang akan dijadikan obyek penelitian adalah perusahaan 

makanan dan minuman. Jenis pemilihan sampel penelitian ini yaitu nonprobability 

sampling, dengan menggunakan metode purposive sampling. Dalam purposive 

sampling pemilihan sekelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat 

tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau 

sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya, dengan kata lain unit 

sampel yang digunakan disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang 

diterapkan berdasarkan tujuan penelitian. Nama purposive sampling menunjukkan 

bahwa teknik ini digunakan untuk mencapai tujuan tertentu (Sutrisno Hadi, 

1985:226). Adapun kriteria yang menjadi dasar pemilihan sampel berdasarkan 

tujuan penelitian adalah :
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a. Perusahaan makanan dan minuman yang mempublikasikan laporan 

tahunan yang telah di audit untuk periode yang berakhir 2011-2015. 

b. Perusahaan makanan dan minuman yang mempublikasikan harga saham. 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen disebut juga variabel terikat, yaitu variabel yang menjadi 

fokus utama penelitian. Pada penelitian yang merupakan variabel dependen adalah 

harga saham. 

2. Variabel Independen 

Variabel independen disebut juga sebagai variabel bebas, dimana variabel 

tersebut dapat berdiri sendiri dan tidak terikat oleh variabel lainnya. Variabel ini 

mempengaruhi variabel dependen baik positif maupun negatif. Penelitian ini 

menggunakan empat variabel independen yaitu profitabilitas, likuiditas, leverage 

dan aktivitas. Pengukuran masing-masing variabel independen yaitu : 

 Profitabilitas, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas 

dalam penelitian ini adalah profit margin. 

                
           

         
 

 Likuiditas, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas dalam 

penelitian ini adalah rasio quick. 

              
                          

            
 



21 
 

 
 

 Leverage, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat leverage dalam 

penelitian ini adalah rasio total utang terhadap total aset. 

                                        
           

          
 

 Aktivitas, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat aktivitas dalam 

penelitian ini adalah rasio perputaran persediaan. 

                        
                     

          
 

D. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan 

pengolahnya (Ulum dan Juanda, 2016:94). Data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah laporan keuangan yang terdapat dalam situs perusahaan yang 

diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) 2011-2015 dan web-web resmi 

perusahaan sampel. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan metode 

dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data yang 

sudah jadi dan sudah diolah oleh orang lain (Ulum dan Juanda, 2016:96). Dalam 

hal ini data diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) 2011-2015. 

 

E. Teknik Analisis Data 
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Pada penelitian ini metode analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan 

yaitu statistik deskriptif, regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, uji 

simultan (F-Test), Uji Parsial (t-Test). 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minumum. 

2. Regresi Linear Berganda 

Menurut (Priyatno, 2008) analisis regresi linear berganda adalah hitungan 

secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X1, X2, X3, Xn,) dengan 

variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui hubungan antara variabel 

independen dengan vaiabel dependen apakah masing-masing variabel independen 

berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel 

dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. 

Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Analisis regresi 

berganda digunakan untuk menjawab hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3, dan 

hipotesis 4. Model regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam 

penelitian ini yakni : 

            
 
    

 
    

 
        

 
     

Keterangan : 

HRGSHM = Harga Saham 

α   = Konstanta 

β1-4  = Koefisien regresi 

    = Error 
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PM  = Profit Margin 

RQ  = Rasio Quick 

RTUTTA = Rasio Total Utang terhadap Total Aset 

PP  = Perputaran Persediaan 

3. Uji Hipotesis  

a. Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (  ) mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai Koefisien determinasi adalah 

antara nol dan satu. Nilai    yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 

berarti variabel-variabel independen memberikan semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2009:87). 

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur kemampuan variabel 

independen yaitu profitabilitas, likuiditas, leverage dan aktivitas. 

b. Uji Simultan (F-Test) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2009:88). 

 

c. Uji Parsial (t-Test) 

Uji statistik parsial pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 
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dependen (Ghozali, 2009:88). Kriteria pengujian jika menggunakan nilai 

signifikansi 5% adalah sebagai berikut : 

 Jika nilai signifikansi t<0,05 berarti terdapat pengaruh yang signifikan 

antara masing–masing variabel independen terhadap variabel dependen, 

sehingga H0 ditolak. 

 Jika nilai signifikansi t>0,05 artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

antara masing–masing variabel independen terhadap variabel dependen, 

sehingga H0 diterima. 

 


