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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Objek Penelitian  

 Objek penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah harga saham perusahaan 

yang pemilihannya berdasarkan pada kriteria fundamental, likuiditas serta 

transaksial dan akuntabilitas yang tergabung dalam harga saham perusahaan 

yang tergabung pada indeks bisnis 27.   

B. Jenis Penelitian 

  Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang sifatnya 

memberikan gambaran sistimatis secara umum berdasarkan data atau angka 

yang telah diperoleh kemudian dianalisis dan diinterprestasikan dalam bentuk 

uraian. Penelitian ini mengambarkan pengaruh PDB sebagai variabel makro 

ekonomi sedangkan ROA sebagai indikator rasio profitabilitas serta DER 

sebagai variabel rasio solvabilitas terhadap harga saham indeks bisnis 27 di 

Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mencari hubungan antara 

satu variabel dengan variabel yag lainnya sehingga bisa dikatakan penelitian 

ini bersifat asosiatif.  

C. Populasi dan Sampel  

  Menurut Suharyadi & Purwanto (2009) populasi adalah kumpulan dari 

semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran-ukuran lain yang 

menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan berdasarkan jenis indeks 

saham yang tercatat di BursaEfek Indonesia terbagi menjadi 27  perusahaan. 
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  Sampel adalah bagian populasi yang digunakan untuk memperkirakan 

karakteristik populasi. Namun pada penelitian ini hanya terdapat 25 

perusahaan yng digunakan sebagai populasi karena 2 dari 27 peusahaan 

tersebut tidak memenuhi kriterian kelengkapan data yang tercantum pada 

publikasi laporan keuangan yang tersedia. 

D. Jenis Data dan Sumber Data 

    1. Jenis Data  

   Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 

sekunder. Data sekunder yaitu data yang diterbitkan atau digunakan oleh 

organisasi yang bukan pengolahnya (Siregar, 2013). Data yang akan 

dilakukan penelitian jika dilihat bentuknya menggunakan datapaneldari 

periode 2011-2015 dan 25 perusahaan berdasarkan jenis indeks.  

2. Sumber Data  

   Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mendapatkan dari 

beberapa sumber yaitu berupa data harga saham perusahaan indeks bisnis 27 

di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2011-2015 yang publikasinya setiap  

tahun. Kemudian data PDB dari publikasi BPS (Badan Pusat Statistik). Selain 

itu juga data berbagai rasio keuangan seperti ROA, DER dari Bursa Efek 

Indonesia.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

  Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah menggunakan 

metode dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan arsip-arsip data yang 
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berhubungan dengan penelitian. Adapun sumber data meliputi harga saham 

indeks bisnis 27 periode 2011-2015 diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. 

Kemudian untuk variabel Independen meliputi variabel faktor makroekonomi 

dan 3variabel faktor fundamental yaitu PDB diperoleh dari hasil publikasi 

Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2014-2016, rasio keuangan ROA,DER 

yang diperoleh dari publikasi laporan keuangan perusahaan di BEI (Bursa Efek 

Indonesia) periode 2011-2015 

F. Teknik Analisis Data 

 1. Teknik Regresi Linier Berganda 

           Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik regesi linier berganda. Teknik analisa ini memperkirakan atau 

meramalkan nilai variabel Y, akan lebih baik apabila kita memperhitungkan 

variabel-variabel lain yang ikut mempengaruhi Y (Supranto, 2001). Dengan 

demikian kita mempunyai hubungan antara satu variabel tidak bebas 

(dependent variabel) Y dengan beberapa variabel lain yang bebas 

(independent variabel) X1, X2, X3,…, Xk dalam penelitian ini peneliti akan 

menggunakan 3 variabel bebas dan hanya menggunakan 1 variabel terikat., 

dengan model persamaan semi log sebagai berikut: 

LogY=  α + Logβ1X1+β2X2+ β3X3+eit 

     Dimana : 

 logY  =Harga saham Indeks Bisnis 27  

 α    = Intercept 

 β1, β2, β3, β4 =Koefisien Regresi  
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 Logβ1X1 = PDB 

 β2X2  = ROA 

 β3X3 = DER 

 eit  = eror term 

Metode estimasi yang digunakan adalah metode kuadrat terkecil 

biasa (Ordinary Least Square). Metode kuadrat terkecil biasa adalah suatu 

metode estimasi yang dilakukan dengan cara memperkecil kesalahan 

penaksiran dengan cara menderivasi jumlah kuadrat kesalahan terhadap 

nilai penaksir parameter hingga nol. 

       2. Regresi Data Panel  

a. Model Pooled atau Common Effect  

   Menurut Greene (2000), model Pooled/ CE adalah model paling 

sederhana yang menyatakan bahwa tidak keheterogenan antar individu 

yang tidak terobservasi (intersep sama), karena semua keheterogenan 

sudah dijelaskan oleh variable independen. Estimasi parameter pooled 

model menggunakan metode OLS.Persamaan model CE sebagai berikut 

    Yit= β0 + β1Xit + Uit 

b. Model Fixed Effect  

  Menurut Wooldridge dalam Modul pelatihan Aplikasi Ekonmetrika 

Pada model FE diasumsikan bahwa terdapat keheterogenan antar 

individu yang tidak terobservasi yang tidak tergantung waktu/ time 

invariant. Apabila diasumsikan terdapat hubungan yang tetap antara a1 

dan variabel independen maka model FE atau dengan kata lain intersep 
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β0i untuk setiap Xi berbeda tapi memiliki slope sama. Estimasi model FE 

bisa menggunakan metode Least Square Dummy Variable, yaitu dengan 

menambahkan variabel dummy yang bersesuaian untuk masing-masing 

nilai variabel independen. Adapun persamaan model FE adalah sebagai 

berikut:  

     Yit = β0i + β1Xit + Uit 

c. Model Random Effect  

 Model random – effect (RE) digunakan untuk mengatasi 

permasalahan yang ditimbulkan oleh model fixed effect dengan peubah 

semu (dummy) pada data panel menimbulkan permasalahan hilangnya 

derajad bebas  dari model, jika 𝛽0 dianggap sebagai variabel random, 

maka model seperti FE disebut model Random - Effect .Estimasi 

parameter model random – effect menggunakan metodeGeneralized 

Least Square.Model Persamaan RE adalah sebagai berikut 

     Yit = β0i + β1Xit + Uit   

        3. Pengujian Kesesuaian Model 

a. Uji Chow 

    Uji ini digunakan untuk memilih salah satu model yang terdapat 

pada regresi data panel, yaitu model efek tetap (Fixed Effect Model) 

dengan model koefisien tetap (common effect model). Hipotetsis dalam 

uji chow adalah: 

H0 : Common Effect Model 

H1 : Fixed Effect Model 
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       Dasar penolakan terhadap hipotesis diatas adalah dengan 

membandingkan perhitungan F−statistik dengan F−tabel. 

Perbandingan dipakai apabila hasil F hitung lebih besar (>) dari F 

tabel maka H0 ditolak yang berarti model yang paling tepat adalah 

Fixed Effect Model. Begitupun sebaliknya, jika F hitung lebih kecil 

(<) dari F tabel maka H0 diterima dan model yang digunakan adalah 

Common Effect Model(Widarjono, 2009).  

b. Uji Langrange Multiplier (LM)Breush-Pagan 

        Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk mengetahui 

signifikan teknik Random Effect.  Uji Lagrange Multiplier (LM) 

digunakan untuk memilih antara OLS (Common Effect) tanpa variabel 

dummy atau Random Effect. Uji signifikan Random Effect ini 

dikembangkan oleh Bruesch – pagan.  

Hipotesis untuk pengujian ini yaitu : 

H0  : OLS tanpa variabel dummy ( Common Effect) 

H1  : Random Effect Model 

Denagan Ketentuan Sebagai berikut  : 

1) Apabila Probabilitas Breusch-Pagan <alpha (0,05), maka H0 ditolak 

dan H1 diterima, berarti bahwa model Random Effect merupakan 

model yang tepat. 
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2) Apabila Probabilitas Breusch-Pagan >alpha (0,05), maka H0 

diterima dan H1 ditolak, berarti bahwa model OLS tanpa variabel 

dummy (Common Effect) merupakan model yang tepat. 

c. Uji Hausman 

 Kegunaan uji Hausman adalah untuk memilih antara Fixed Effect 

atau Random Effect. Uji Hausman digunakan apabila metode Fixed 

Effect dan Random Effect lebih baik dari metode OLS (Common 

Effect). Statistik uji Hausman mengikuti chi square dengan degree of 

freedom  sebanyak jumlah variabel bebas dari model. Dengan 

ketentuan: 

H0  : Random Effect 

H1  : Fixed Effect 

 Apabila hasil dari Hausman test menunjukkan bahwa nilai 

probabilitasnya lebih kecil dari tingkat signifikasi 0,05, maka dengan 

demikian hipotesis nol ditolak dan model yang digunakan Fixed 

Effect.  Uji Hausman digunakan apabila metode Fixed Effect dan 

Random Effect kebih baik dari metode OLS (Common Effect).  

 Apabila Hausman hitung ≥ Tabel Chi Square, maka Ho ditolak dan 

Ha diterima, berarti bahwa model Fixed Effect merupakan model yang 

tepat.Apabila Hausman hitung ≤ Tabel Chi Square, maka Ho diterima 

dan ha ditolak, berarti model Random Effect merupakan model yang 

tepat.Apabila Hausman hitung ≤ Tabel Chi Square, maka Ho diterima 
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dan ha ditolak, berarti model Random Effect merupakan model yang 

tepat. 

         4. Pengujian kesesuaian Hipotesis 

Pengujian Hipotesis secara statistik yang digunakan adalah 

pendekatan uji signifikasi untuk memeriksa keabsahan hipotesa, yaitu: 

a. Uji t 

  Uji t merupakan sutu pengujian yang bertujuan untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independent terhadap 

variabel dependent secara parsial. Pada penelitian, peneliti akan 

menggunakan α 5% atau dengan kata lain tingkat kepercayaan 95% 

Adapun rumusan Hipotesis pengujian adalah sebagai berikut:  

H0:β1= 0 : Berarti secara parsial variabel independent tidak 

mampu mempengaruhi variabel dependent 

H1:β1# 0 : Berarti secara parsial Variabel independet mampu 

mempengaruhi variabel dependent 

 Hasil perbandingan antara P-value nilai t dari setiap 

variabel independent dengan menggunakan tingkat signifikasi yang 

digunakan merupakan dasar dalam menarik kesimpulan. Adapun 

kriteria penerimaan dan penolakan Hipotesis Nol, (Gujarti, 2012) 

yaitu: Hipotesis Nol ditolak apabila: 

 t= β2/se (β2) > t α/2ketikaβ2> 0 

atau 

t = β2/se (β2) < - t α/2ketika β2< 0 

Adapun Nilai t hitung diperoleh dengan rumus: 
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thitung:=
( β1ˆ−β1)

Se β1
 

    

Dimana : 

β1ˆ  : Koefisien Variabel Independent 

β1  : Nilai Hipotesis Nol 

se β1 : Simpangan Baku dari Variabel Independent ke 1 

b. Uji F 

Uji F adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui 

signifikasi koefisien regresi secara bersama-sama terhadap dependent 

variabel. Pada penelitian, peneliti akan menggunakan α 5% atau 

dengan kata lain tingkat kepercayaan 95%. Untuk pengujian ini 

digunakan hipotesa sebagai berikut: 

H0: β1, β2, β3, β4, β5 = 0 Artinya secara simultan variabel independent 

tidak mampu mempengaruhi variabel 

dependent 

H1: β1, β2, β3, β4, β5 # 0 Artinya secara simultan variabel 

independentmampu mempengaruhi variabel 

dependent.  

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung 

dengan Ftabel, jika Fhitung> Ftabel maka Ho ditolak yang berarti variabel 

independent secara simultan dapat mempengaruhi variabel dependent. 

Nilai F hitung dapat diperoleh dengan rumus: 

F hitung : 
(β1 ∑ ei ²/(k−1)

(1−R²)/(n−k)
atau

R²/ (k−1)

∑ 𝑒𝑖/ 𝑛−𝑘
   



39 

Dimana : 

R² : Koefisien determinasi 

k : Jumlah parameter yang ditaksir 

n : Sampel 

Sedangkan kriteria penolakan dan penerimaan H0, yaitu: 

dengan membandingkan jilai Fhitung dengan F tabel,Ho ditolak jika F > 

Fα (k-1,n-k)  

c. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi merupakan ukuran ringkas yang 

menginformasikan kepada kita seberapa baik sebuah garis regresi 

sampel sesuai dengan datanya. Koefisien determinasi R² menunjukkan 

kemampuan model (Variabel Independent Menjelaskan Variabel 

Dependent).  

G. Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional

Identifikasi variabel dan definisi operasional pada penelitian ini 

diketahui bahwa terdapat 3 variabel bebas (independent variabel) yaitu PDB, 

ROA, DER serta 1 variabel terikat (dependent variabel) yaitu harga saham 

indeks bisnis 27 


