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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif 

merupakan penelitian yang mendeskripsikan sejumlah variabel yang 

berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang 

diuji. Data penelitian ini adalah data yang diperoleh dari laporan keuangan 

perusahaan Sub-Sektor Industri Textile dan Garment yang Tercatat di 

Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas : 

obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian dapat di 

tarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013 : 215). Populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah perusahaan sub-sektor industri textile dan 

garment yang tercatat di bursa efek Indonesia periode 2014-2016. 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri 

atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Sampel juga dapat 

didefinisikan sebagai anggota populasi yang dipilih dengan 
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menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili 

populasi. (Martono 2010:66). 

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah 20 (20 x 3 

tahun = 60) Perusahaan Sub Sektor Industri Tekstil dan Garmen Yang 

Go Public Di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan teknik purposive sampling yang merupakan teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono 2013:218-219). Sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah perusahaan sub-sektor industri textile dan garment yang 

didalamnya terdapat perusahaan-perusahaan yang saham-sahamnya 

memiliki tingkat likuiditas dan kapasitas pasar yang tinggi. 

a. Perusahaan Sub-Sektor Industri Textile Dan Garment Yang Tercatat 

Di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 - 2016. 

b. Perusahaan memiliki data terkait dengan variabel-variabel yang 

digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. 

c. Perusahaan tersebut mempunyai laporan keuangan tahun 2014 - 

2016. 

 

C. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel dapat diartikan sebagai segala 

sesuatu yang dapat menjadi objek penelitian dalam sebuah penelitian 
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yang berdasarkan atas sifat-sifat yang dapat didefinisikan, diamati atau 

atau diobservasi dan diidentifikasi secara jelas, selanjutnya variabel-

variabel tersebut dijabarkan agar dapat dianalisis. 

Variabel-variabel yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel Terikat (Dependen) 

Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Harga Saham Perusahaan Sub Sektor Industri Tekstil dan Garmen 

yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2014-2016. 

Harga saham merupakan perwujudan dari nilai pasar suatu saham yang 

merupakan hargas saham pada pasar yang sedang berlangsung di 

bursa. 

2. Variabel Bebas (Independent) 

Variable bebas (independent) adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel terikat (sugiyono, 2013 : 59). Faktor mikro ekonomi 

merupakan faktor-faktor ekonomi yang berkaitan dengan kondisi 

internal suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi naik turunnya 

kinerja perusahaan. Terdapat 6 (enam) faktor mikro ekonomi yang 

dapat mempengaruhi harga saham yang menjadi variabel dalam 

penelitian ini, yaitu : 

a. Cash Flow  

Arus kas merupakan arus masuk dan arus keluar kas atau 

setara kas. Arus kas merupakan nilai ukur dari perubahan aktiva 
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dan kewajiban yang secara signifikan menggambarkan tingkat 

kinerja keuangan dalam suatu perusahaan. Tingkat kinerja 

keuangan yang baik akan meningkatkan kepercayaan investor 

untuk melakukan investasi atau menanamkan modalnya pada 

perusahaan. Adapaun cara menentukan cash flow dalam penelitian 

ini adalah dengan menghitung selisih antara kas masuk dan kas 

keluar perusahaan. Dinyatakan dalam rupiah (Rp). 

b. Earning Per Share (EPS) 

Earning Per Share (EPS)  merupakan perbandingan antara 

laba bersih setelah pajak dengan jumlah saham yang telah 

diterbitkan. Apabila nilai EPS suatu perusahaan mengalami 

peningkatan maka harga saham pada perusahaan pun akan 

semakin tinggi dan kinerja perusahaan semakin membaik. Namun 

sebaliknya, jika EPS menunjukkan penurunan, maka kinerja 

perusahaan dinilai tidak baik. Dinyatakan dalam rupiah (Rp). 

Rumus perhitungan EPS adalah sebagai berikut : 

EPS = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 

c. Price Earning Ratio (PER) 

Price Earning Ratio (PER) merupakan rasio yang 

menunjukkan seberapa tinggi suatu saham dibeli oleh investor 

dibandingkan dengan laba persaham yang dihasilkan. PER 

didapatkan dari membagi harga per lembar saham dengan laba per 

saham (EPS). Semakin tinggi nilai PER maka akan akan semakin 
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baik nilai pasar terhadap perusahaan yang akan meningkatkan 

harga saham perusahaan. Semakin rendah nilai PER menunjukkan 

bahwa pasar tidak memiliki kepercayaan yang cukup terhadap 

masa depan saham perusahaan yang bersangkutan. Dinyatakan 

dalam kali (x) 

Rumus perhitungan PER adalah sebagai berikut : 

PER =   
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑒𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑃𝑒𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 (𝐸𝑃𝑆)
 

d. Price To Book Value (PBV) 

Price To Book Value (PBV) merupakan  rasio yang 

menunjukkan seberapa tinggi suatu saham dibeli oleh investor 

dibandingkan dengan nilai buku saham tersebut. Semakin kecil 

Price To Book Value (PBV) maka harga suatu saham dianggap 

semakin murah. Semakin besar nilai Price To Book Value (PBV) 

perusahaan maka akan menarik kepercayaan investor untuk 

membeli saham pada perusahaan dan permintaan terhadap saham 

pun akan meningkat sehingga harga saham perusahaan naik. 

Dinyatakan dalam kali (x) 

Rumus untuk menghitung Price to Book Value (PBV) adalah 

sebagai berikut : 

PBV =   
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐵𝑢𝑘𝑢 𝑃𝑒𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚
 

e. Debt To Equity Ratio (DER) 

Debt To Equity Ratio (DER) merupakan perbandinga 

antara total hutang yang dimiliki perusahaan dengan total 
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ekuitasnya. Dalam penelitian ini data Debt To Equity (DER) 

diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). 

Rumus perhitungan DER adalah sebagi berikut : 

DER = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
 

Debt To Equity Ratio (DER) menggambarkan kemampuan 

suatu perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dalam 

membayar hutang yang ditunjukkan oleh beberapa bagian dari 

modal sendiri. Semakin tinggi nilai DER maka akan semakin 

rendah harga saham perusahaan, karena nilai DER yang tinggi 

dapat memberikan signal negatif kepada para investor di Bursa 

Efek yang dapat menurunkan volume perdagangan sehingga akan 

berdampak pada menurunnya harga saham perusahaan. 

Dinyatakan dalam persentase (%) 

f. Return On Equity (ROE) 

Return On Equity (ROE) merupakan perhitungan yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memperoleh 

keuntungan bagi pemegang saham atau untuk mengetahui berapa 

besar tingkat pengembalian yang akan diberikan oleh perusahaan 

kepada para pemilik modal atau pemegang saham. Data Debt To 

Equity (ROE) dalam penelitian ini diperoleh dari situs Bursa Efek 

Indonesia (www.idx.co.id). Dinyatakan dalam persentase (%) 

Rumus perhitungan ROE adalah sebagai berikut : 

ROE = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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D. Jenis Data 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 Sub Sektor Industri 

Tekstil dan Garmen yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang 

menjadi sampel dalam penelitian. 

2. Sumber Data 

Keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan data sekunder. Data yang diperoleh melalui dokumen-

dokumen perusahaan dan laporan-laporan lainnya yang ada 

relevansinya dengan penelitian ini yakni yang meliputi : Data laporan 

keuangan tiga tahun terakhir sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 

2016. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Sugiyono (2013:401) Teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling utama dalam penelitian. Karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. Berdasarkan teori tersebut, teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan teknik dokumentasi, yakni dengan mencatat dan 

mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan Sub-Sektor Industri 
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Textile Dan  Garment Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia periode 

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

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

adalah analisis regresi linier berganda. Analisis linier berganda 

merupakan analisis untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yang 

jumlahnya lebih dari satu terhadap satu variabel terikat. Model analisis 

regresi linier berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan dan 

seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel 

terikat. 

Analisis ini dihitung dengan menggunakan persamaan regresi 

berganda sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + e 

Keterangan :  

Y = Harga saham  

a = Konstanta 

b1 - b4 = koefisien regresi berganda 

X1 = Cash Flow 

X2 = EPS 

X3 = PER 

X4 = PBV 

X5 = DER 

X6 = ROE  
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e = Variabel Pengganggu 

 (Sanusi : 2014:135) 

Namun sebelum melakukan analisis regresi linier berganda, 

maka diperlukan uji asumsi klasik terlebih dahulu yang meliputi 

normalitas, multikolinearis, autokorelasi dan heteroskedastisitas. 

Langkah-langkah uji asumsi klasik dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, baik variabel dependen maupun variabel 

independen, keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Model regresi yang baik adalah, model regresi yang mempunyai 

distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali 2013:160). 

b. Uji multikolinieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas 

(independen). (Ghozali 2013:105). Untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikonlinieritas dalam model regresi, dapat dilihat dari tolerance 

value dan variance inflation factor (VIF). Tolerance mengukur 

variabelitas variable independen yang terpilih yang tidak dapat 

dijelaskan oleh variable 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 
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adanya multikonlinieritas adalah nilai tolerance <0,10 atau sama 

dengan nilai VIF >10. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Imam Ghozali (2013:139), Uji heteroskedastisitas 

bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Metode yang dapat digunakan diantaranya yaitu 

Uji Park, Uji Glesjer, dengan melihat pola grafik regresi, dan uji 

koefisien korelasi Spearman. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi ini digunakan untuk menguji apakah 

model regresi linier ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang 

berurutan sepanjang waktu berdekatan dengan satu dengan 

lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan 

pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi yang 

lainnya. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari 

autokorelasi. Adapaun cara yang dapat digunakan utuk mendeteksi 

ada atau tidaknya autokerasi dalam penelitian ini yaitu dengan 

melakukan uji Durbin Watson yang digunakan untuk autokorelasi 

tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept (konstan) dalam 
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model regresi dan tidak ada variabel lagi antar independen. 

(Ghozali 2013:110). 

Tabel 3.1 Pengukuran Autokorelasi Uji Durbin Watson. 

Hipotesis Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif No Decision Dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada korelasi negatif Tolak 4 – dl < d < 4 

Tidak ada korelasi negatif No Decision 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl 

Tidak ada autokorelasi, positif atau 

negatif 

Tidak Ditolak Du < d < 4 - du 

Sumber : Imam Ghozali (2013:111) 

Nilai du dan dl dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin 

Watson yang dimana hal tersebut bergantung pada banyaknya 

observasi dan variabel yang menjelaskan. 

 

G. Uji Hipotesis 

1) Uji Simultan ( Uji – F ) 

  Uji F pada dasarnya di gunakan untuk mengetahui Cash 

Flow, EPS, PER, PBV,DER dan ROE berpengaruh terhadap harga 

saham secara simultan variabel bebas terhadap variabel terikat atau 

menguji Cash Flow, EPS, PER, PBV, DER, dan ROE masing-masing 

variabel bebas berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 

terikat secara bersama-sama dengan α = 0,05. 

  Cara yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Menghitung nilai Fℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dan F𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

F hitung= 
R2 (n –k −1)

k ( 1 –R2 )
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Keterangan :  

 R2 : Koefisien Determinasi 

   Koefisien determinasi (R2) sering juga disebut dengan 

koefisien determinasi majemuk (multiple coefficient of 

determination) yang menjelaskan koefisien korelasi majemuk 

yang mengukur tingkat hubungan antara variabel terikat (Y) 

dengan semua variabel bebas yang menjelaskan secara 

bersama-sama dan nilainya selalu positif. koefisien 

determinasi dapat dihitung dengan rumus berikut : 

𝑅2 =  
∑(�̂�𝑡 −  �̅�)

2

∑(𝑌𝑖 −  �̅�)2
 

Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil 

menunjukkan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati 1 

menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variasi-variasi variabel bebas. 

k : jumlah variabel independen 

n : jumlah sampel 

  F𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = F(𝑎)(𝑑𝑘𝑎,𝑑𝑘𝑏)  

Keterangan : 

dka : jumlah variabel bebas (pembilang) 

dkb : n – m – 1 (pengebut) 
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b. Pernyataan hipotesis 

H0 = Cash Flow, EPS, PER, PBV, DER, dan ROE tidak 

berpengaruh secara simultan terhadap harga saham. 

  H1 = Cash Flow, EPS, PER, PBV, DER, dan ROE 

berpengaruh secara simultan terhadap harga saham. 

c. Kriteria keputusan dengan membandingkan Fℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan 

F𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

Apabila F hitung < F tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

Artinya Cash Flow, EPS, PER, PBV, DER, dan ROE tidak 

berpengaruh secara simultan terhadap harga saham. 

Apabila F hitung > F tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

Artinya Cash Flow, EPS, PER, PBV, DER, dan ROE 

berpengaruh secara simultan terhadap harga saham. 

d. Kriteria keputusan dengan membandingkan signifikansi dan 

probabilitas 

Apabila signifikansi > probabilitas (0,05) maka H0 diterima, 

H1 ditolak artinya Cash Flow, EPS, PER, PBV, DER, dan 

ROE tidak signifikan terhadap harga saham. 

Apabila signifikansi < probabilitas (0,05) maka H0 ditolak, H1 

diterima artinya Cash Flow, EPS, PER, PBV, DER dan ROE 

signifikan terhadap harga saham. 
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2) Uji Parsial ( Uji – t ) 

  Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen (Ghazali, 2018:98). 

Menguji apakah masing-masing variabel independen berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel dependen secara parsial dengan 

α = 0,05. 

Cara yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Menghitung nilai tℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan t𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 
𝑏𝑖

𝑆𝑏𝑖
     

Keterangan : 

Bi : nilai konstanta 

Sbi : standar error 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝑡(𝛼/2) (𝑛−2)              

Keterangan : 

n : jumlah sampel 

b. Pernyataan Hipotesis 

H0 = Cash Flow, EPS, PER, PBV, DER dan ROE tidak 

berpengaruh secara parsial terhadap harga saham 

H1 = Cash Flow, EPS, PER, PBV, DER dan ROE berpengaruh 

secara parsial terhadap harga saham. 

c. Kriteria keputusan dengan membandingkan t hitung dengan t 

tabel 
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Apabila t hitung > t tabel maka H0 ditolak, H1 diterima artinya 

Cash Flow, EPS, PER, PBV, DER, dan ROE berpengaruh 

terhadap harga saham. 

Apabila t hitung < t tabel maka H0 diterimam H1 ditolak 

artinya Cash Flow, EPS, PER, PBV, DER, dan ROE tidak 

berpengaruh terhadap harga saham. 

d. Kriteria keputusan dengan membandingkan signifikansi dan

probabilitas

Apabila tingkat signifikansi > probabilitas (0,05) maka H0

diterima, H1 ditolak artinya Cash Flow, EPS, PER, PBV,

DER, dan ROE tidak signifikan terhadap harga saham.

Apabila tingkat signifikansi < probabilitas (0,05) maka H0

ditolak, H1 diterima artinya Cash Flow, EPS, PER, PBV,

DER, dan ROE signifikan terhadap harga saham.

3) Uji hipotesis yang paling berpengaruh

Uji hipotesis yang paling berpengaruh dapat dilihat dari nilai b 

(koefisien regresi). Keenam variabel bebas dapat dikatakan paling 

berpengaruh apabila memiliki koefisien yang nilainya paling besar 

dan signifikan. Jika b2 > b1, b3, b4, b5, b6, maka EPS lebih 

berpengaruh daripada Cash Flow, PER, PBV, DER, dan ROE 

terhadap harga saham. 


