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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif Inferensial. 

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menggunakan angka, 

mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data serta penampilan dari 

hasilnya disertai dengan grafik dan tabel.  

Inferensial yang artinya lebih mengarah kepada pengungkapan suatu 

masalah, keadaan atau kejadian dengan membuat penilaian secara menyeluruh, 

meluas dan mendalam dipandang dari segi ilmu tertentu. Fakta yang tidak 

sekedar dilaporkan apa adanya, tetapi juga dianalisis untuk mendapatan suatu 

kesimpulan dan gagasan. 

B. Obyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. Penelitian ini membahas tentang 

pengaruh variabel makro ekonomi yang terdiri dari suku bunga dan nilai tukar 

dan kinerja keuangan dengan variabel EPS, PER dan DER terhadap harga 

saham perusahaan pertambangan. Waktu penelitian mulai dari periode 2012-

2016.
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C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 

data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Data yang 

digunakan merupakan data panel, yaitu penggabungan antara data cross 

section dan time series. Data cross section yang digunakan adalah 12 

perusahaan sedangkan data time series menggunakan data tahunan mulai 

dari tahun 2012-2016. 

2. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber 

yaitu: 

a. Data suku bunga dan nilai tukar diperoleh dari Bank Indonesia 

dengan website www.bi.go.id 

b. Data harga saham perusahaan pertambangan diperoleh dari publikasi 

Bursa Efek Indonesia dengan website www.idx.co.id 

c. Data EPS, PER dan DER diperoleh dari laporan ringkasan keuangan 

tahunan perusahaan yng diambil dari wesite www.idx.co.id 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan pengumpulan 

data dengan cara menyalin data dari dokumen atau arsip yang sesuai dengan 

penelitian. 

 

 

http://www.bi.go.id/
http://www.idx.co.id/
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E. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2004:115) populasi adalah wilayah 

generalisasi terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian di 

tarik kesimpulan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 43 perusahaan pertambangan 

yang tercatat di BEI sampai tahun 2016. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi, sampel terdiri atas sejumlah 

anggota yang dipilih dari populasi. Dengan kata lain, sejumlah tetapi tidak 

semua elemen populasi akan membentuk sampel atau merupakan bagian 

dari karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi (Sugiyono: 2007). 

Adapun metode yang dipakai dalam pengambilan sampel yaitu 

metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang didasarkan 

pada kriteria-kriteria yang ditetapkan meliputi: 

a. Perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di BEI yang aktif 

selama tahun 2012-2016. 

b. Perusahaan sektor pertambangan yang rutin dalam melaporkan 

laporan keuangan selama tahun 2012-2016. 

c. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama tahun 2012 – 2016 
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Tabel 1. Perusahaan Pertambangan Sesuai Dengan Kriteria Penelitian 

No Perusahaan Kriteria1 Kriteria2 Kriteria 3 

1 Adaro Energy Tbk   

2 Indo Tambangraya Megah Tbk   

3 Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk   

4 Resouces Alam Indonesia   

5 Elnusa Tbk   

6 Radiant Utama Interinsco Tbk   

7 Timah (Persero) Tbk   

8 Citatah Tbk   

9 Golden Energy Mines Tbk   

10 Baramulti Suksessarana Tbk   

11 Toba Bara Sejahtera Tbk   

12 Surya Esa Perkasa Tbk   

Sumber : idx.co.id (data diolah) 

F. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional berisi tentang arti dan maksud dari variabel-variabel 

penelitian. Definisi operasional ini bertujuan untuk memperjalaskan pengertian 

tentang istilah dan variabel yang diteliti sebagai indicator dalam penelitian. 

Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Variabel Terikat (dependent variabel) 

Variabel terikat adalah variabel sebagai pihak yang diterangkan oleh 

variabel bebas atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. 

Variabel terikat yang digunakan adalah harga saham perusahaan 

pertambangan di BEI (Y), yaitu diperoleh dari closing price (Rp) setiap 

tahun selama 5 tahun pada perusahaan pertambangan periode 2012-2016. 
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2. Variabel Bebas (independent variabel) 

Variabel bebas yang terdiri dari satu atau lebih variabel dan sebagai pihak 

yang menerangkan dari variabel terikat atau dapat juga dikatakan variabel 

yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Tingkat suku bunga (X1) 

Suku bunga yang digunakan dalam penelitian ini adalah BI Rate. Suku 

bunga BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan 

kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan 

diumumkan kepada publik setiap kali ada kenaikan maupun 

penurunan. Satuan yang digunakan untuk tingkat suku bunga ini 

adalah presentase (%). 

b. Nilai tukar (X2) 

Nilai tukar mata uang asing adalah harga mata uang suatu Negara 

terhadap mata uang negara lain. Nilai tukar valuta asing ditentukan 

dalam pasar valuta asing, yaitu pasar tempat berbagai mata uang yang 

berbeda diperdagangkan. Bila ingin menukarkan satu mata uang 

nasional dengan mata uang lainnya, maka akan melakukannya 

berdasarkan nilai tukar yang berlaku.(Samuelson, 2004:306). Dalam 

penelitian ini nilai tukar yang digunakan adalah nilai tukar rupiah 

terhadap dollar Amerika ($). Satuan yang digunaan nilai tukar ini 

menggunakan satuan Rupiah (Rp). 
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c. Earning Per Share (X3) 

Earning Per Share (EPS) merupakan  rasio yang menunjukkan berapa 

besar keuntungan yang diperolehh investor atau pemegang saham per 

lembar sahamnya. EPS dihitung menggunakan satuan Rupiah (Rp). 

Earning Per Share (EPS) dapat dihitung dengan rumus: (Darmadji, 

2001:139) 

EPS = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 
 

d. Price Earning Ratio (X4) 

PER menggambarkan apresiasi pasar terhadap kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba. PER dihitung menggunakan 

satuan kali. PER dapat dihitung menggunakan rumus : (Darmadji, 

2001:140) 

𝑃𝐸𝑅 =  
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚

𝐸𝑃𝑆
 

e. Debt to Equity Ratio (X5) 

Rasio ini menunjukkan hubungan antara jumlah utang jangka 

panjang dengan jumlah modal sendiri. Satuan yang digunakan adalah 

presentase (%). DER dapat dihitung menggunakan rumus: 

(Abdullah, 2013: 42) 

𝐷𝐸𝑅 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
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G. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda dengan menggunakan data panel yaitu 

gabungan antara data time series dengan cross section. Analisis regresi 

berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel makro dan kinerja keuangan berpengaruh terhadap harga 

saham perusahaan pertambangan. Pengolahan dan analisa data statistik 

dilakukan dengan program E-Views versi 9. 

Manfaat dari garis regresi adalah untuk memperkirakan nilai 

variabel terikat dari variabel bebas jika variabel bebas tersebut telah 

diketahui. Pengujian dilakukan dengan asumsi adanya hubunga 

diantara variabel yang akan diteliti, yang dapat dilakukan meliputi uji 

hipotesis. Besarnya ldpha yang digunakan adalah 5%. 

Bentuk persamaan dari regresi berganda dalam penelitian ini 

adalah: 

Log(𝑌) =  𝛽0 +  𝛽1𝑋1 +  𝛽2𝐿𝑜𝑔𝑋2 + 𝛽3𝐿𝑜𝑔𝑋3 +  𝛽4𝐿𝑜𝑔𝑋4 +

𝛽5𝑋5 + 𝑒 

Dimana: 

𝛽0   = Intersep 

𝛽1, 𝛽2, 𝛽3, 𝛽4,𝛽5 = Koefisien 

Y    = Harga Saham (Rp) 

𝑋1   = Suku Bunga (%) 

𝑋2   = Nilai Tukar (Rp) 
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𝑋3   = EPS (Rp) 

𝑋4   = PER (X) 

𝑋5   = DER (%) 

𝑒   = Kesalahan pengganggu (standar error) 

2. Uji Model Data Panel 

Ada tiga teknik yang bisa digunakan dalam regresi data panel 

yaitu teknik Common Effect, eixed Effect dan Random Effect. Untuk 

menentukan model yang paling tepat maka ditentukan dengan 

mengestimasi regresi data panel melalui uji chow, uji hauman dan uji 

LM. 

a. Common Effect Model  

Model ini mengkombinasikan data time series dan cross section 

tanpa memperhatikan dimensi individu maupun waktu, perilaku 

antar individu diasumsuikan sama. Model commen effect adalah:  

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽1 +  𝛽2𝑋2𝑖𝑡 +  𝛽3𝑋3𝑖𝑡 + ⋯ . . +𝛽𝑛𝑋𝑛𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡  

b. Fixed Effect Model 

Model ini menambahkan variabel dummy untuk mengizinkan 

adanya perubahan intercept antar individu dan waktu sedang slope 

diasumsikan tetap. Model fixed effect adalah: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼1 +  𝛼2𝐷2+. . . + 𝛼𝑛𝐷𝑛 +  𝛽2𝑋2𝑖𝑡 + ⋯ . . +𝛽𝑛𝑋𝑛𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡  

c. Random Effect Model 

Teknik yang estimasi data panel yang memperhatikan perbedaan 

antar individu dan waktu melalui intercept yang diakomodasi 
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dengan error yang mungkin berkorelasi sepanjang time series dan 

cross section. Model random effect adalah: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽1 +  𝛽2𝑋2𝑖𝑡 +  𝛽3𝑋3𝑖𝑡 + ⋯ . . +𝛽𝑛𝑋 + 𝑢𝑖𝑡 +  𝜀𝑖𝑡  

3. Model Pemilihan Terbaik 

Pemilihan model terbaik antara model common effect, fixed effect 

dan random effect memerlukan alat pengujian. Alat pengujian yang 

digunakan ada tiga yaitu: 

a. Uji Chow 

Uji chow dilakukan untuk memilih diantara model common effect 

dan fixed effect. Hipotesis dalam pengujian ini adalah: 

H0 = Model Common Effect 

H1 = Model Fixed Effect 

Pengambilan keputusan dalam pengujian ini kika nilai probabilitas F 

dalam FEM < α 5% maka H0 di tolak sehingga model common effect 

kurang tepat untuk digunakan. 

b. Uji Hausman 

Uji hausman adalah pengujian sebagai dasar pertimbangan dalam 

memilih model yang cocok antara model fixed effect dan random 

effect. Hipotesis dalam pengujian adalah: 

H0 = Model Random Effect 

H1 = Model Fixed Effect 
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Pengambilan keputusn dalam uji adalah jika nilai probabilitas chi 

square hitung < chi square tabel dan nilai p value signifikan maka H0 

di tolak dan model fixed effect lebih tepat digunakan. 

c. Uji Breush Pagan (LM) 

Pengujian ini dilakukan untuk memilih model antara model common 

effect dengan model random effect. Hipotesis pengujian adalah: 

H0 = Model Common Effect 

H1 = Model Random Effect 

Pengambilan keputusan dalam uji ini adalah jika probabilitas < α 5% 

maka H0 ditolak sehingga model yang dirasa tepat adalah random 

effect. 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji F (F Test) 

Untuk menguji hipotesis secara simultan, alat uji yang 

dipergunakan adalah koefisien korelasi (R) dan koefisien 

determinasi (𝑅2). Koefisien korelasi dan koefisien determinasi 

merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui keeratan 

pengaruh antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). 

Untuk mengetahui apakah variabel bebas secara serentak atau 

bersama-sama mempengaruhi terhadap variabel bebas. 

𝐹 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  

𝑅2

𝑘
(1 −  𝑅2)/(𝑛 − 𝑘 − 1)
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Dimana: 

𝑅2 = Koefisien Determinasi 

𝑘 = Jumlah variabel yang digunakan 

𝑛  = Jumlah sampel 

Rumusan hipotesa: 

H0: 𝑏1 = 𝑏2 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang serentak 

antara semua variabel bebas terhadap variabel terikat. 

H0: 𝑏1 ≠ 𝑏2 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh secara serentak antara 

semua variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Adapun kriteria penilainnya adalah sebagai berikut: 

1) Ho diterima bila F hitung < F tabel atau tidak signifikan. 

2) Ho ditolak bila F hitung > F table atau signifikan. 

b. Uji t (T Test) 

Untuk menguji hipotesis secara parsial, merupakan uji yang 

digunakan untuk mengetahui dan mengukur variabel-variabel mana 

yang mempunyai keeratan pengaruh yang paling tinggi atau kuat, 

dan mana yang mempunyai keeratan pengaruh yang paling rendah 

atau lemah terhadap variabel terikat (Y).  

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑏𝑖

𝑠𝑏𝑖
 

Dimana: 

bi = Koefisien regresi 

sbi = standar deviasi 
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Besarnya α yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebesar 5% sedangkan hipotesismya adalah sebagai berikut: 

H0 : 𝑏1 = 𝑏2 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

antara semua variabel bebas terhadap variabel terikat. 

H0: 𝑏1 ≠ 𝑏2 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh secara signifikan antara 

semua variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Adapun kriteria penilaiannya adalah : 

1) Ho diterima jika t hitung < t table atau tidak signifikan.

2) Ho ditolak jika  t hitung > t table atau signifikan.

c. Uji Koefisien Determinasi (𝑅2)

Koefisien determinasi merupakan ukuran ringkasan yang 

menginformasikan seberapa baik sebuah regresi sampel sesuai 

dengan datanya. Nilai 𝑅2 menunjukkan besarnya variabel-variabel

independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Nilai 𝑅2

berkisar antara (0≤ 𝑅2 ≤ 1). Semakin besar 𝑅2 maka semakin besar

variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi 

variabel-variabel independen. Sebaliknya, semakin kecil nilai 𝑅2,

maka semakin kecil variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan 

oleh variasi variabel independen. 


