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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Obyek penelitian 

Mengenai pengaruh rasio profitabilitas dan rasio pasar terhadap harga 

saham pada perusahaan property yang terdaftar di BEI. Yang dimaksud 

dengan rasio profitabilitas yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan kentungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, asset 

dan modal saham yang tertentu. Rasio Pasar yaitu rasio yang menghubungkan 

harga saham perusahaan pada laba, arus kas, dan nilai buku perusahaan.

Sedangkan harga saham adalah niai pasar yang merupakan harga dari 

saham di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar.

B. Populasi penelitian 

Populasi merupakan sekumpulan obyek yang ditentukan melalui 

kriteria tertentu dan dapat dikategorikan ke dalam obyek tersebut, biasanya 

berupa manusia, file – file atau dokumen yang dapat dipandang sebagai obyek 

penelitian. Sedangkan yang dimaksud dengan populasi sasaran adalah 

populasi yang akan digunakan utuk dijadikan sasaran penelitian.

Pengertian pouplasi menurut Sugiyono (2008:115) adalah sebagai 

berikut : 
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“ populasi adalah wilyah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dn karakteristik tertentu yang diterapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemuadian ditarik kesimpulan”.

Dari kesimpulan diatas, dapat disimpulkan bahwa poulasi bukan 

sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi 

meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh obyek atau subyek 

tersebut. Sedangkan yang dimaksud populasi sasaran adalah populasi yang 

digunakan untuk menjadi sasaran penelitian.

Maka sesuai dengan judul Skripsi yaitu Pengaruh Rasio Profitabilitas 

dan Rasio Pasar Terhadap Harga Saham, yang menjadi populasi sasaran 

adalah perusahaan property sebanyak 25 perusahaan yang menerbitkan 

laporan keaungan di BEI periode 2013 sampai dengan 2015

C. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah segala sesuatu yang menjadi objek 

penelitian. Dan penelitian ini dapat mengetahui dalam variabel penelitian 

adalah segala sesuatu yang terbentuk apa saja yang diterapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut,kemudian 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

a. Dari variabel bebas (independent) adalahvariabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat) pada penelitian ini dan variabel terikat 
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(dependent).Menurut Sugiyono (2008:58). Pada penelitian ini variabel 

– variabel bebas yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Rasio Profitabilitas, indikator pengukurannya adalah: 

EPS =   Net income after taxes

Jumlah lembar saham biasa

2. Rasio Pasar, indikator pengukurannya adalah: 

PER =  Harga Saham 

Laba per lembar saham

b. Variabel terikat ( dependent Variabel )

Pengertian variabel dependent menurut sugiyono (2008:59) adalah 

sebagai berikut:

Variabel dependent adalah variabel yang mempengaruhi oleh variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel 

bebas. 

Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah harga saham. 

Adapun indikator pengukuranya adalah harga penutupan masing – masing 

emiten pada akhir tahun. Berikut ini penjelasan tabel dari operasinal variabel 

sebagai berikut :

Berdasarkan Tabel 3.1 operasional variabel X dan Y, Rasio Profitabilitas 

dengan definisi variabel menurut (Harahap,2012:78), Rasio Profitabilitas 
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menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua 

kemampuan dan sumber yang ada dengan indikator EPS merupakan 

perbandingan antara net income dan jumlah lembar saham. Dan Rasio Pasar 

dengan definisi rasio menurut (Hanafi,2010:87) yang mengukur harga pasar 

relatif terhadap nilai buku perusahaan dengan indikator PER merupakan 

perbandingan antara harga pasar per lembar saham dan laba bersih perlembar 

saham. Dengan Harga Saham berpengaruh Harga  sebenar nilai sekarang atau 

present value dari aliran kas yang diharapkan akan diterima dengan indikator 

harga penutupan masing-masing emiten pada akhir tahun.

Tabel 3.1

Operasional Variabel X dan Y

Variabel Definisi Variabel Indikator Skala

Rasio

Profitabilitas

(X1)

Rasio profitabilitas 

menggambarkan 

kemampuan perusahaan 

mendapatkan laba 

melalui semua 

kemampuannya dan 

sumber yang ada 

(Harahap, (2012)

Earning per Share 

(EPS),

merupakan 

perbandingan antara

net income dan jumlah 

lembar

saham

Rasio
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Rasio Pasar

(X2)

Rasio yang mengukur 

harga pasar

relatif terhadap nilai 

buku

perusahaan.

(Hanafi, 2010:87)

Price Earning Ratio 

(PER),

merupakan 

perbandingan antara

harga pasar per lembar 

saham dan

laba bersih per lembar 

saham.

Rasio

Harga

Saham (Y)

Harga sebesar nilai 

sekarang atau

present value dari aliran 

kas yang

diharapkan akan 

diterima.

(Sartono, 2014:41)

Harga penutupan 

masing-masing

emiten pada akhir 

tahun.

Rasio

Sumber : (Agus Sartono,2001:57)
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D. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu 

data yang dinyatakan dalam angka-angka, menunjukkan nilai terhadap besaran 

atau variabel yang diwakilinya. Dan data bersifat time series yaitu data yang 

menggambarkan perkembangan dari waktu ke waktu, sehingga analisisnya bersifat 

dinamis karena adanya perubahan waktu. Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah jenis data sekunder Data sekunder artinya data yang diperoleh 

dari laporan-laporan yang memuat berbagai informasi tentang masalah yang 

diteliti, serta studi pustaka dengan cara membaca serta mendalami literatur. 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan data 

sekunder, digunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, Dalam 

studi ini penulis melakukan penelitian atau pengumpulan data dari situs – situs 

yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu dari pojok bursa dan dari situs 

resmi IDX ( indonesia Stock Exchange ) di BEI.

E. Teknik Analisis Data 

Analisis Data ini merupakan abstraksi dari fenomena-fenomena yang 

sedang diteliti, maka model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut: Bila 

digambarkan secara matematis, hubungan dua variabel di atas adalah:

Di mana:

X1 = Rasio Profitabilitas

X2 = Rasio Pasar

Y  = Harga Saham Analisis Data dan Rancangan Pengujian Hipotesis
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Pengertian analisis data menurut Sugiyono (2008:206) adalah sebagai 

berikut:“Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden 

terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokan data berdasarkan 

variabel dan jenis responden, menstabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh 

responden, menyajikan data setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan 

untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji 

hipotesis yang telah diajukan.”

Setelah data itu dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengolahan 

data, maka kemudian data tersebut dianalisis. Analisis data yang digunakan oleh 

penulis dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menjawab pertanyaanyang 

tercantum dalam rumusan masalah yaitu berupa pengaruh rasio profitabilitas dan 

rasio pasar terhadap harga saham, yang mana dalam hal ini perusahaan Property 

yang terdaftar di BEI.

Skala yang digunakan untuk mengukur variabel di atas adalah skala rasio, 

yaitu skala yang mempunyai data yang jaraknya sama dan nilainya mutlak. Data 

yang akan dianalisis dalam penelitian ini berkaitan dengan hubungan antara 

variabel-variabel penelitian. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh rasio 

profitabilitas dan rasio pasar terhadap harga saham digunakan langkah-langkah 

analisis sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui besarnya rasio 

profitabilitas dan rasio pasar serta harga saham. Dalam analisis ini dilakukan 
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pembahasan mengenai tingkat rasio profitabilitas dan rasio pasar serta harga 

saham dengan rumusan masalah sebagai berikut:

a. Menghitung Rasio Profitabilitas dengan menggunakan indikator sebagai 

berikut:

Earning Per Share (EPS) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

(Sumber : Agus Sartono, 2001:122)

b. Menghitung Rasio Pasar dengan menggunakan indikator sebagai berikut: 

(Sumber : Mamduh Hanafi, 2005:87)

c. Menghitung Harga Saham dengan menggunakan data Closing Price masing-

masing emiten pada akhir tahun.

2. Analisis Statistik

Analisis statistik yaitu, analisis yang digunakan untuk membahas data 

kuantitatif. Analisis statistik yang digunakan adalah statistik parametrik berupa 

analisis regresi dan korelasi berganda karena teknik ini sesuai dengan data 

kuantiatif yaitu berupa angka. Berdasarkan ukuran variabel yang sudah berupa 

data kuantitatif, maka hipotesis akan diuji dengan menggunakan:
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a. Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan uji statistik analisis regresi 

dalam mempelajari hubungan yang ada di antara variable variabel sehingga dari 

hubungan tersebut dapat ditaksir nilai variable tidak bebas jika variabel bebasnya 

diketahui atau sebaliknya.

1. Autokorelasi

Autokorelasi menunjukkan adanya kondisi yang berurutan antara 

gangguan atau distribusi yang masuk ke dalam fungsi regresi. Autokorelasi dapat 

diartikan sebagai korelasi yang terjadi antara anggota observasi yang terletak 

berderetan secara serial dalam bentuk waktu atau korelasi antara tempat yang 

berdekatan bila datanya cross series. Autokorelasi dimaksudkan untuk menguji 

suatu keadaaan dimana terdapat hubungan antara variabel atau dengan kata lain 

terdapat korelasi yang tinggi diantara variable bebas sehingga memberikan 

standar error (penyimpangan) yang besar.

Cara pengujiannya dengan membandingkan nilai Durbin Watson (d) 

dengan dL dan du tertentu atau dengan melihat tabel Durbin Watson yang telah 

ada klasifikasinya untuk menilai penghitungan d yang diperoleh. Kriteria untuk 

nilai tersebut ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilihat pada tabel Durbin 

Watson Test.



65

Jika Keputusan

0<d<d Menolak hipotesis nul ; ada 

autokorelasi positif

dL ≤ d ≤ du Daerah keragu-raguan ; tidak ada 

keputusan

du ≤ d ≤ 4-du Menerima hipotesis nul ; tidak ada 

autokorelasi positif/negative

4-du ≤ d ≤ 4- Dl Daerah keragu-raguan ; tidak ada 

keputusan

4- dL ≤ d ≤ 4 Menolak hipotesis nul ; ada 

autokorelasi negative 

Sumber :Gujarati, Damodar N ( 2006 )  

Bila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du ) dan (4 

–du),maka koefesien autokorelasi sama dengan nol,berarti tidak ada 

autokorelasi. Bila nilai DW lebih rendah dari pada batas bawah atau lower 

bound (dl ), maka koefesien autokorelasi lebih besar dari pada nol, berarti 

ada autokorelasi positif. Nilai DW lebih besar dari pada (4-dl),maka 

koefesien autokorelasi lebih kecil dari pada nol,berarti ada autokorelasi 

negatif.Jika nilai DW terletak di antara batas atas (du) dan atas bawah (dl) 
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ada DW terletak antara (4 – du) dan (4-dl), maka hasilnya tidak dapat 

disimpulkan.

3) Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah adanya korelasi antara variabel bebas satu 

terhadap variabel bebas lainnya dalam analisis regresi. Pengujian 

multikolinearitas ini berguna untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharunya tidak 

terjadi korelasi diantara variable bebas. Multikolinearitas dapat diketahui dari 

nilai tolerance value dan nilai variance inflation factor (VIF). Batas tolerance 

value adalah 0.10 dan batas VIF adalah 10. Apabila hasil analisis menunjukkan 

nilai VIF dibawah nilai 10 dan tolerance value diatas nilai 0,10 maka tidak terjadi 

multikolinearitas sehingga model reliable sebagai dasar analitis.

1. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak konstan pada regresi 

sehingga hasil prediksi menjadi meragukan. Heteroskedastisitas dapat diartikan 

sebagai ketidaksamaan variasivariabel pada semua pengamatan, dan kesalahan 

yang terjadi memperlihatkan hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya 

satu atau lebih variabel bebas sehingga kesalahan tersebut tidak random (acak). 

Heteroskedastisitas yang ada dalam regresi dapat menyebabkan penaksir 

(estimator) yang diperoleh menjadi tidak efisien dan kesalahan baku koefisien 

regresi akan terpengaruh sehingga memberikan indikasi yang salah. Salah satu 

cara yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya gejala heteroskedastisitas 
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adalah dengan melihat kurva heteroskedastisitas atau diagram pancar (chart) 

dengan dasar pemikiran sebagai berikut:

a) Jika titik-titik terikat menyebar secara acak membentuk pola tertentu yang 

beraturan (bergelombang), melebar kemudian menyempit maka terjadi 

heteroskedostisitas.

b) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar baik dibawah atau di atas 0 

pada sumbu Y maka hal ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

b. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda bermaksud meramalkan bagaimana keadaan 

(naik turunnya) variabel dependen bila dua atau lebih variabel independen sebagai 

faktor predictor dimanipulasi (dinaik-turunkan nilainya), adapun bentuk persamaan 

regresi ganda bila dihubungkan dengan penelitian ini yaitu:

Keterangan:

Y = Harga saham yang merupakan variabel dependen.

a = Konstanta, merupakan nilai terikat yang dalam hal ini adalah nilai Y pada 

saat variabel independen adalah 0 (X1, X2= 0).

b1 = koefisien regresi berganda antara variabel independen X1terhadap variabel 

dependen Y, bila variabel X2dianggap konstan.

b2 = koefisien regresi berganda antara variabel independen X2terhadap variabel 

dependen Y, bila variabel X1dianggap konstan.

X1= Rasio Profitabilitas yang merupakan variabel independen ke-1

Y = a + b1X1 + b2X2
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X2= Rasio Pasar yang merupakan variabel independen ke-2

Persamaan diatas memperlihatkan bagaimana perubahan variabel Y sebagai 

adanya perubahan dalam variabel X, tetapi hal itu tidakmenjamin adanya 

hubungan kedua variabel tersebut.

Analisis Korelasi 

Analisis Koreasi membaas derajat hubungan antara variabel  X dan variabel  

Y, sedangkan ukuran yang dipakai untuk mengetahui sebera besar derajat 

hubungan atau seberapa kuat hubungan atau seberapa kuat hubungan yang terjadi 

antara variabel – variabel tersebut dinamakan koefesien korelasi. Langkah – 

langkah perhitungan uji statistik dengan menggunakan analisis korelasi multiple 

dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Analisis Korelasi Parsial

Korelasi persial ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan 

antara masing- masing variabel Independen dengan variabel dependen. Dengan 

koreasi parsial dapat diketahui tingkat hubungan variabel X1 dan Y serta variabel 

X2 dan Y.Untuk dapat memberikan penafsiran terhhadap koefesien korelasi yang 

ditemukan besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan, menurut 

Sugiyono ( 2004:183 ) ada beberapa pedoman untuk interprestasi koefisien 

korelasi diantaranya adalah :Pedoman untuk Memberikan Interprestasi Terhadap 

Koefisien Korelasi
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Interval koefisien Tingkat Hubungan

0,00 – 0, 199 Sangat Rendah

0,20 – 0,399 Rendah

0, 40 – 0,599 Sedang

0, 60 – 0,799 Kuat

0, 80 – 1,00 Sangat Kuat

(Sumber : Sugiyono, 2004:24)


