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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data-

data yang terkait dengan penulisan tugas akhir ini, yaitu pada  PT Reliance 

Securities Tbk Cabang Malang yang beralamatkan di Jalan Guntur No.19, 

Oro-oro Dowo, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65112. Penentuan lokasi 

ini berdasarkan pertimbangan bahwa sekuritas tersebut mempunyai data-data 

yang diperlukan penulis dalam penelitian yang dilakukannya. Objek 

penelitian yang digunakan adalah seluruh perusahaan sub sector rokok yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2015-2017. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi menurut Kasiram (2010) adalah keseluruhan obyek yang 

menjadi sasaran penelitian dan sampel akan diambil dari populasi ini. 

Selain itu (Prasetyo dan Jannah, 2007) juga menyatakan bahwa 

populasi adalah keseluruhan/gejala satuan yang ingin diteliti. Populasi 

yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan sub 

sektor rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berjumlah empat 

perusahaan. Berikut adalah populasi perusahaan sub sector rokok 

yang terdaftar di BEI periode 2015-2017 : 
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Tabel 3.1 Daftar Populasi Perusahaan Rokok Yang Terdaftar Di BEI 

No Kode Emiten Nama Perusahaan 

1 GGRM PT Gudang Garam Tbk 

2 HMSP PT HM Sampoerna Tbk 

3 RMBA PT Bentoel Internasional Investama Tbk 

4 WIIM PT Wismilak Inti Makmur Tbk 

Sumber : www.idx.co.id 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diambil dalam 

penelitian. Menurut Kasiram (2010) sampel adalah bagian dari 

populasi yang akan diteliti secara mendalam. Penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling untuk pengambilan sampel. 

Teknik purposive sampling yaitu responden yang terpilih menjadi 

anggota sampel atas dasar pertimbangan peneliti sendiri karena tujuan 

dilakukan penelitian hanya dimaksudkan untuk mengungkap variabel 

sebatas dalam sampel itu saja (Darmawan, 2014). 

Beberapa kriteria sampel yang ditentukan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Perusahaan sub sektor rokok yang secara konsisten 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia berturut-turut selama 

periode pengamatan yaitu 2015-2017. 

b. Perusahaan yang secara konsisten membayarkan dividen 

selama periode pengamatan. 

http://www.idx.co.id/
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Dari data yang didapat diatas peneliti hanya akan menggunakan 3 

perusahaan/Emiten yaitu GGRM, HMSP, dan WIIM. Peneliti tidak 

menggunakan RMBA karena perusahaan tersebut mengalami kerugian dan 

tidak membagikan dividen. 

Tabel 3.2 Daftar Sampel Perusahaan Rokok Yang Terdaftar Di BEI 

Sumber : www.idx.co.id 

 

C. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. 

Jenis penelitian deskriptif bertujuan untuk mengembangkan konsep yang ada 

dan secara nyata, dan tidak melakukan uji hipotesa (Singarimbun, 2008). 

Pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini menggunakan banyak angka, dari 

pengumpulan data hingga penafsiran data yang diperoleh, serta dalam 

menunjukkan hasil penelitian. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Data primer merupakan keterangan mengenai sesuatu hal yang berupa 

himpunan fakta, angka dan data yang menyatakan sesuatu pemikiran. Untuk 

melengkapi, penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Data sekunder 

yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung, melainkan diperoleh melalui 

No Kode Emiten Nama Perusahaan 

1 GGRM PT Gudang Garam Tbk 

2 HMSP PT HM Sampoerna Tbk 

4 WIIM PT Wismilak Inti Makmur Tbk 

http://www.idx.co.id/
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studi pustaka, literatur, karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis, serta data-data resmi dari 

PT.Reliance Securities Tbk Cabang Malang. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penulisan tugas akhir 

ini adalah dengan  teknik dokumentasi.  Dokumentasi merupakan teknik 

pengumpulan data dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun 

kelembagaan misalnya seperti: laporan keuangan, struktur organisasi 

lembaga, riwayat perusahaan, dan sebagainya yang sudah tersedia di PT 

Reliance Securities Tbk Cabang Malang. Peneliti juga mengakses website 

resmi IDX yaitu www.idx.co.id.  

F. Teknik Analisis Data 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menggunakan metode 

pendekatan Price Earning Ratio (PER) untuk mengetahui nilai intrinsik 

saham, antara lain: 

1. Perkembangan rasio faktor fundamental 

a. ROE (Return On Equity) 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇 (𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

 

b. EPS (Earning Per Share) 

𝐸𝑃𝑆 =
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 

http://www.idx.co.id/
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c. DPS (Dividend Per Share)

𝐷𝑃𝑆 =  
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟

d. DPR (Dividend Pay-Out Ratio)

𝐷𝑃𝑅 =  
𝐸𝑃𝑆 (𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒)

𝐷𝑃𝑆 (𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑃𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒)

2. Metode Price Earning Ratio (PER)

a. Menghitung tingkat pertumbuhan dividen (g)

𝑔 = 𝑅𝑂𝐸 × 1 − 𝐷𝑃𝑅

b. Menghitung estimasi dividen yang diharapkan (DPS)

𝐷1 = 𝐷𝑜 (1 +  𝑔)

c. Menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan (k)

𝑘 =
𝐷

𝑃0
+ 𝑔

d. Menghitung estimasi EPS yang diharapkan

𝐸1 = 𝐸𝑜 (1 +  𝑔)

e. Menghitung estimasi PER

𝑃𝐸𝑅 =
𝐷1/𝐸1

𝑘 − 𝑔


