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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian  deskriptif yang dilakukan pada 

populasi besar namun data yang digunakan  berasal dari sampel yang di ambil 

dari populasi tersebut, sehingga dapat ditemukan kejadian – kejadian yang 

relatif, distribusi hubungan antara variabel.  Data penelitian ini adalah data  yang 

diperoleh dari laporan keuangan perusahaan LQ45  yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014 – 2016 

 

B. Populasi dan Sampel  

1. Populasi Penelitian  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk di pelajari untuk kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2010:61). Populasi yang digunakan dalam  penelitian ini adalah 

perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode  

2014-2016. 

2. Sampel  dan teknik pengambilan sampel 

Menurut Martono (2010:66) sampel merupakan bagian dari populasi yang 

memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Sampel juga dapat 
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didefinisikan sebagai anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan 

prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi. 

Teknik  pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling merupakan 

metode pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria – kriteria yang 

ditentukan (Sugiyono 2010: 68 ). Adapun kriteria – kriteria penentuan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

a. Perusahaan LQ 45 yang  terdaftar di Bursa Efek Indoonesia (BEI) periode 

2014 - 2016.  

b. Perusahaan LQ45 yang mengeluarkan laporan tahunan secara terus 

menerus selama periode 2014 sampai 2016 dengan tahun fiskal yang 

berakhir31 Desember. 

c. Perusahaan  melaporkan  laporan keuangannya dalam mata uang rupiah 

d. Memiliki data historis harga saham bulanan dari 2014 - 2016  

 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

Mengingat pentingnya agar penelitian ini sesuai dengan yang 

diharapkan maka perlu dipahami berbagai unsur-unsur yang menjadi dasar dari 

suatu penelitian ilmiah yang termuat dalam operasionalisasi variabel penelitian. 

Secara lebih rinci, operasionalisasi variabel penelitian adalah sebagai berikut :  

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Harga Saham Perusahaan LQ45yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
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dari tahun 2014-2016. Harga Saham merupakan bukti kepemilikan suatu 

perusahaan ( Hanafi 2004 : 427).    

2. Variabel Independen 

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, predictor, 

antecedent. Atau disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2013 : 59).  Variabel 

independen dalam penelitian ini ada 4, yaitu  

a. Earning Per Share (EPS) merupakan rasio yang menunjukan bagian  laba 

untuk setiap saham  yang dinyatakan dalam Rupiah. Semakin besar EPS 

maka harga saham tersebut juga berpeluang meningkat sehingga EPS 

otomatis juga penting digunakan oleh investor yang berorinetasi mengejar 

capital gain di pasar modal. Perusahaan bisa mengalokasikan keuntungan 

sebagai laba ditahan untuk kepentingan  ekspansi perusahaan di masa 

datang. 

 

𝐸𝑃𝑆 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 

b. Return On Equity (ROE) merupakan rasio keuangan yang banyak 

digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan, khususnya menyangkut 

profitabilitas perusahaan.  Semakin besar rasio pasar ini maka perusahaan 

akan  memiliki kemampuan  memperoleh laba yang semakin baik.  Return 

on Equity (ROE) juga merupakan rasio yang memberikan informasi pada 

para investor tentang seberapa besar tingkat pengembalian modal dari 
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perusahaan yang berasal dari kinerja perusahaan menghasilkan laba. 

semakin besar nilai Return on Equity (ROE) artinya tingkat pengembalian 

yang diharapkan investor juga besar.  Yang dinyatakan dalam persentase 

(%). 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
𝑋 100% 

c. Price Earning Ratio (PER) menggambarkan apresiasi pasar terhadap 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba. PER didapat dari membagi 

harga per  lembar saham atau (EPS). Bagi investor, semakin kecil PER 

suatu saham , semakin bagus karena saham tersebut termasuk dalam 

kategori saham dengan harga murah. Tujuannya agar investor bisa 

mengambil keputusan akurat apakah sebuah saham layak beli atau tidak, 

sebab pada dasarnya  posisi PER akan menunjukkan saham tersebut masih 

berpotensi untuk menghasilkan return, atau sebaliknya sudah terbilang  

mahal sehingga ruang kenaikannya terbatas, bahkan berpeluang untuk 

melemah di masa datang. 

𝑃𝐸𝑅 =
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑃𝑒𝑟 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝐵𝑖𝑎𝑠𝑎

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑃𝑒𝑟 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚
 

d. Debt equity ratio (DER) 

Debt to equity ratio (DER)  merupakan rasio yang mengukur 

sejauh mana besarnya utang dapat ditutupi oleh modal sendiri. Debt to 

Equity Ratio menunjukan persentase penyediaan dana oleh pemegang 

saham terhadap pemberi pinjaman. Semakin tinggi DER menunjukkan 

komposisi total hutang (jangka pendek dan jangka panjang) semakin besar 
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dibandingkan dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin 

besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur). Meningkatnya 

beban terhadap kreditur menujukkan sumber modal perusahaan sangat 

tergantung dengan pihak luar. selain itu besarnya beban hutang yang 

ditanggung perusahaan dapat mengurangi jumlah laba yang diterima 

emiten. Dinyatakan dalam  persentase (%) 

𝐷𝐸𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
 x100% 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data 

ini merupakan data numerik yang dapat memberikan penafsiran yang kokoh. 

Data kuantitatif ini berupa angka-angka yang diperoleh dari laporan 

keuangan perusahaan LQ45 yang menjadi sampel dalam penelitian. 

2. Sumber data 

Keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

data sekunder. Data diperoleh melalui dokumen-dokumen perusahaan dan 

laporan-laporan lainnya yang ada relevansinya dengan penelitian ini yang 

meliputi: Data laporan keuangan tiga tahun terakhir sejak tahun 2014 sampai 

dengan tahun 2016. 

 

A. Teknik Pengumpulan Data 

Sugiyono (2013 : 401) Teknik pengumpulan data merupakan langkah 

yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 
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mendapatkan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan 

menggunakan teknik Dokumentasi,  yaitu dengan mencatat dan mengumpulkan 

data laporan keuangan perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  

periode 2014 - 2016  pada website (www.idx.co.id). 

 

B. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitan ini adalah analisis 

regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda merupakan analisis 

untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (independen) yang jumlahnya lebih 

dari satu terhadap satu variabel terikat (dependen). Model analisis regresi linier 

berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan dan seberapa besar pengaruh 

variabel-variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen).  

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e  

Keterangan :  

Y = Harga saham  

a = Konstanta 

 b1 - b4 = koefisien regresi berganda 

 X1 = EPS 

 X2 = ROE 

X3 = PER 

X4 = DER  

e = Variabel Pengganggu 

 (Sanusi, 2014:135) 

http://www.idx.co.id/
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Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda, maka diperlukan 

uji asumsi klasik terlebih dahulu untuk memastikan apakah model tersebut tidak 

ter-dapat masalah normalitas, multikolinieritas, autokorelasi, dan 

heteroskedastisitas. Langkah-langkah uji asumsi klasik pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Uji Normalitas data 

Uji distribusi normal adalah  uji untuk mengukur apakah data yang 

didapatkan  memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik 

parametrik (statistik inferensial). Uji Normalitas adalah uji untuk mengetahui 

apakah data empirik yang didapatkan dari lapangan itu sesuai dengan 

distribusi teoritik tertentu. Dalam kasus ini, distribusi normal, dengan kata 

lain, apakah data yang diperoleh berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel (independen). Untuk mendeteksi 

ada tidaknya multikonlinieritas dalam model regresi, dapat dilihat dari 

tolerance value dan variance inflation factor (VIF). Tolerance mengukur 

variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh 

variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan 

nilai VIF yang tinggi (karena VIF = 1/ tolerance). Nilai cut off yang umum 

dipakai untuk menunjukkan adanya multikonlinieritas adalah nilai tolerance 

> 0,10  dan sama  nilai VIF < 10. 
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c. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan 

varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat 

yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala 

heteroskedastisitas. Ada beberapa metode pengujian yang bisa digunakan 

diantaranya yaitu  Uji Glesjer.   

d. Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Apabila terjadi 

korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul 

karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama 

lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak 

bebas dari satu observasi ke observasi lainnya (Ghozali, 2009: 93).  

Uji utokorelasi dilakukan dengan metode Durbin-Watson. Jika nilai 

Durbin-Watson berkisar antara nilai batas atas (du) maka diperkirakan tidak 

terjadi autokorelasi. Dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi 

ditampilkan pada tabel berikut: 
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Tabel 3.1  Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi 

  Sumber: (Ghozali, 2009: 93) 

e. Uji Simultan (uji – F)  

Uji F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap 

variabel terikat.  Pengujian ini dilakukan pada tingkat keyakinan 95 % dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

Penentuan  besarnya F hitung  menggunakan rumus : 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑅2/(𝐾 − 1)

(1 − 𝑅2)(𝑛 − 𝑘 − 1)
 

Keterangan : 

R = koefisien determinasi 

N = jumlah observasi 

K = jumlah variabel  

1. H0 diterima dan H1 ditolak apabila F hitung ≤ F tabel. Artinya variabel 

bebas secara bersama – sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel bebas. 

Kriteria Hipotesis Keputusan 

0<d<dl Ditolak Tidak autokorelasi positif 

d1<d<du Tidak ada Keutusan Tidak ada keputusan 

4-d1<d<4 Ditolak Ada autokorelasi negative 

4-du<d<4-d1 Tidak ada keputusan Tidak ada keputusan 

du<d<4-du Diterima Tidak ada autokorelasi 
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2. H0 diterima dan H1 ditolak apabila F hitung ≥ F tabel. Artinya variabel 

bebas secara bersama – sama berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel bebas 

 

 

 

f. Uji parsial (uji – t) 

Pengujian terhadap hasil regresi dilakukan dengan menggunakan Uji 

statistik t. uji t ini bertujuan  untuk mengetahui apakah variabel –variabel 

independen secara parsial berpengaruh nyata atau  tidak terhadap variabel 

dependen. pengujian ini dilakukan pada tingkat keyakinan  95 % dengan 

ketentuan sebagai berikut :  

Untuk menilai t hitung digunakan rumus:  

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑋 − 𝜇

𝑠

√𝑛

 

Keterangan : 

X : rata – rata sampel 

𝜇 : rata – rata populasi  

S : standar deviasi  sampel 

N : jumlah sampel  
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1. H0 diterima dan H1 ditolak apabila tingkat signifikansi lebih besar dari

5%. Artinya variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

variabel terikat.

2. H0 ditolak H1 diterima apabila tingkat signifikansi kurang  dari 5%.

Artinya variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel

terikat.

g. Koefisien Determinasi 𝑹𝟐

Uji Koefesien Determinasi (𝑅2) pada intinya mengukur seberapa

jumlah kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai koefesien determinasi adalah anatar nol dan satu. Nilai 𝑅2 yang kecil

berarti kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel – 

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

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


