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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif 

adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran 

secara sistematis tentang informasi ilmiah dari objek penelitian.
38

 Metode 

penelitian ini menggunakan kuantitatif karena pengukuran variabel 

menggunakan angka dan menggunakan analisis data berupa statistic 

deskriptif. Hasil penelitian disajikan berupa presentase, rata-rata, 

kesenderungan, median, dan modus.
39

 

 

B. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ini adalah perusahaan kelompok industri konsumsi 

yang terdaftar di IDX atau Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017 yang 

dapat diakses melalui www.idx.co.id. 

 

C. Sumber dan Jenis Data yang digunakan 

 Suhardjono (2009) menyebutkan bahwa penelitian eksperimen 

dimaksudkan untuk menguji data ada tidak-nya hubungan dari dua variabel 

atau lebih.
40

 Data yang digunakan adalah data sekunder melalui media 

                                                           
38
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39
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40
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Group, 2013). Hal 41 
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laporan keuangan  dan harga saham tahunan yang telah dipublikasi di Bursa 

Efek Indonesia selama tahun penelitian.  

 

D. Populasi dan Sampel 

 Adapun populasi penelitian ini adalah perusahaan yang masuk 

kelompok consumer goods di IDX, Sedangkan sampel dalam penelitian 

berjumlah 18 Perusahaan dari total populasi, dimana sampel dipilih 

berdasarkan kriteria tertentu atau dengan metode Purposive Sampling. 

Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu;  

1) Perusahaan yang masuk sektor industri dan listing di IDX beserta laporan 

tahunan keuangan dan harga saham tahunan lengkap serta terpublikasi dalam 

kurun waktu  penelitian 2015-2017.  

(2) perusahaan sektor industri konsumsi yang masuk sebagai saham syariah.  

Tabel 3.1 kriteria populasi dan sampel 

no Nama Emiten Perusahaan 
Kriteria 

1 

Kriteria 

2 
keterangan 

1 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk √ √ diterima 

2 PT. Tri Banyan Tirta Tbk √ - ditolak 

3 PT. Campina Ice Cream Industry Tbk √ - ditolak 

4 PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk √ √ diterima 

5 PT. Sariguna Primatirta Tbk √ - ditolak 

6 PT. Delta Djakarta Tbk √ - ditolak 

7 PT. Buyung Poetra Sembada Tbk √ - ditolak 

8 PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk √ √ diterima 

9 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk √ √ diterima 

10 PT. Multi Bintang Tbk √ - ditolak 

11 PT. Mayora Indah Tbk √ √ diterima 

12 PT. Prima Cakrawala Abadi Tbk √ - ditolak 

13 PT. Prashida Aneka Niaga Tbk √ √ diterima 

14 PT. Nippon Indosari Corporindo Tbk √ √ diterima 

15 PT. Sekar Bumi Tbk √ √ diterima 

16 PT. Sekar Laut Tbk - √ ditolak 

17 PT. Siantar Top Tbk - √ ditolak 

18 PT. Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk √ √ diterima 

19 PT. Gudang Garam Tbk √ - ditolak 



36 
 

no Nama Emiten Perusahaan 
Kriteria 

1 

Kriteria 

2 
keterangan 

20 PT. Handjaya Mandala Sampoerna Tbk √ - ditolak 

21 PT. Bentoel International Investama Tbk √ - ditolak 

22 PT. Wismilak Inti Makmur Tbk √ - ditolak 

23 PT. Varia Laboratoria Tbk √ √ diterima 

24 PT. Indo Farma Tbk √ √ diterima 

25 PT. Kimia Farma Tbk √ √ diterima 

26 PT. Kalbe Farma Tbk √ √ diterima 

27 PT. Merck Indonesia Tbk √ √ diterima 

28 PT. Pyridam Farma Tbk - √ ditolak 

29 PT. Merck Dohme Pharma Tbk √ - ditolak 

30 PT. Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk √ √ diterima 

31 PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia (Preferen) Tbk - - ditolak 

32 PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia (biasa) Tbk - √ ditolak 

33 PT. Tempo Scan Pasific Tbk √ √ diterima 

34 PT. Akasha Wira International Tbk √ √ diterima 

35 PT. Kino Indonesia Tbk - √ ditolak 

36 PT. Martina Berto Tbk √ √ diterima 

37 PT. Mustika Ratu Tbk - √ ditolak 

38 PT. Mandom Indonesia Tbk √ √ diterima 

39 PT. Unilever Indonesia Tbk √ √ diterima 

40 PT. Chitose International Tbk √ √ diterima 

41 PT. Kedaung Indah Can Tbk √ √ diterima 

42 PT. Langgeng Makmur Industri Tbk √ √ diterima 

43 PT. Integra Indocabinet Tbk √ - ditolak 

44 PT. Mitra Energi Persada Tbk √ - ditolak 

45 PT. Hanson International Tbk √ √ diterima 

46 PT. Kedawung Setia Industrial Tbk √ √ diterima 

jumlah perusahaan     46 

jumlah perusahaan yang tidak memenuhi kriteria sampel     28 

jumlah sampel     18 

Sumber: www.idx.co.id data diolah 

 

E. Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data pada penelitian agar diharapkan dapat mencapai 

tujuan penelitian adalah menggunakan beberapa metode, antara lain; 

1) Teknik penelitian studi pustaka, 

Mestika berpendapat bahwa idealnya sebuah riset professional 

menggunakan kombinasi riset putaka dan lapangan atau menekankan 

pada salah satu diantaranya, begitu sejumlah ilmuan muncul dari bidang 

http://www.idx.co.id/
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sejarah, ekonomi, agama, bahkan kedokteran tidak selamanya tergantung 

data primer dari lapangan. Adakalanya mereka membatasi penelitan 

terhadap studi pustaka saja.
41

 

2) Teknik dokumentasi. 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa atau catatan secara historis. 

Pada penelitian ini teknik dokumentasi adalah dokumentasi pada karya 

ilmiah dan catatan laporan keuangan.  

 

F. Teknik Analisis Data 

 Adapun teknik analisis evaluasi pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan analisa deskriptif kuantitatif. Dalam dunia statistic terdapat 

empat jenis hasil pengukuran data yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. 

Hasil dari perhitungan variabel penelitian menggunakan rasio dan interval 

yang menentukan kinerja perusahaan. Rasio menjelaskan data tersebut 

bersifat kontinu, sedangkan data interval data yang dikelompokkan 

berdasarkan satuan yang sama. 

 Teknik analisis data pada penelitian lainnya adalah regresi linier 

berganda, dimana variabel bebas (independent) berpengaruh terhadap variabel 

terikat (dependent). Analisis regresi digunakan bila bermaksud meramalkan 

keadaan pada naik turunnya variabel terikat (dependent), dan bila ada dua atau 

lebih variabel independen dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya).
42

 

                                                           
41
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Hal. 02 
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1) Model Regresi Data Panel 

 Data dalam penelitian ini menggunakan data penel, yang artinya data 

panel adalah data yang diperoleh jika menggabungkan antara cross section 

dan time series. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan data cross 

section adalah 18 perusahaan yang telah sesuai dengan kriteria yang di 

dapatkan, sedangkan data time series dalam penelitian ini adalah data tahun 

2015 – 2017, dan data tersebut telah di dapatkan melalui situs resmi dari 

Bursa Efek Indonesia. beberapa keuntungan dalam penggunaan data panel: 

a. Dengan mengkombinasikan data time series dengan cross section, 

data panel memberikan data yang lebih informatif, inovatif, variatif, 

dan mengurangi kolinearisasi antar variabel, derajat kebebasan yang 

lebih banyak dan efisiensi. 

b. Data panel lebih baik untuk mempelajari dinamika perubahan, jika 

terjadi proses berulang – ulang dalam data cross section. 

c. Data panel dapat berinteraksi dengan baik dan mengukur efek – efek 

yang terjadi jika tidak dapat diamati dalam data cross section murni 

dan time series murni. 

d. Dapat mempelajari model perilaku yang lebih rumit. 

e. Dapat memperkaya analisis empiris dengan berbagai cara yang mungkin 

tidak terjadi jika hanya menggunakan cross section dan time series. 

f. Tidak membutuhkan uji ekonometri, jika terjadi uji tersebut maka 

dilakukan untuk mengetahui spesifikasi model yang digunakan sudah 

memenuhi asumsi klasik atau tidak. 
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 Suatu teknik yang dapat digunakan untuk menunjukan preferensi 

atas suatu model. Model yang biasa digunakan terdapat dua jenis yaitu: 

1) Model linier 

                  

2) Model Semi Log 

                       

 Tiga teknik yang bisa digunakan dalam regresi data panel yaitu 

teknik OLS (Commont Effect), Fixed Effect dan Random Effect. Untuk 

menentukan teknik yang paling tepat untuk mengestimasi regresi data 

penel harus melalui tiga uji yaitu Uji Chow, Uji LM (Lagrange Multiplier) 

dan Uji Hausman. 

 Teknik yang digunakan pada data panel menurut Gujarati (2013): 

a) Model Polled atau Common Effects 

 Model Common Effects (CE) adalah model yang sangat 

sederhana yang berasumsi bahwa tidak ada keheterogenan antar 

individu yang tidak terobservasi (intersep sama), karena semua 

keheterogenan sudah dijelaskan oleh variabel indepeden. estimasi 

parameter pooled model menggunakan metode OLS atau model polled 

(CE).  

 Mengumpulkan data dari 46 pengamatan dalam penelitian dan 

mengestimasi sebuah regresi besar tanpa mempedulikan sifat cross 

section dan time series. 
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b) Model Fixed Effects (FE) 

 Model Fixed Effects (FE) ini diasumsikan bahwa terdapat 

keheterogenan antar individu yang tidak terobservasi ai yang tidak 

tergantung waktu/time invariant. Jika diasumsikan terdapat hubungan 

yang tetap antara ai dan variabel independen maka model rumus 

dibawah disebut Fixed Effects, atau bisa disebut nilai intersep  β0i untuk 

setiap Xi berbeda tapi memiliki slope sama. 

 Pada model ini estimasi parameter model FE ini bisa 

menggunakan metode Least Square Dummy Variable yaitu dengan 

menambahkan variabel dummy yang bersesuaian untuk masing – 

masing nilai variabel independen. 

                  

c) Model Random Effect (RE) 

 Random Effect tidak sama seperti model LSDV, yang mana 

nanti kita memberi setiap maskapai sebuah nilai intersep (tetap), disini 

kita mengasumsikan bahwa nilai intersep adalah sebuah nilai acak dari 

populasi perusahaan yang lebih besar. 

                       

Dimana:               

 εit adalah komponen error yang cross section atau spesifik 

individual. µit adalah komponen eror gabungan time series dan cross 

section. Dan terkadang disebut bentuk khas individu karena berbeda 

antara cross section (subjek) dan time series. 
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2) Uji Regresi Data Panel 

Tiga uji yang digunakan dalam menentukan teknik untuk mengestimasi 

regresi data panel. Tiga uji tersebut yaitu uji statistik F, uji Lagrange 

Multiplier (LM) dan uji Hausman. 

a) Uji Statistik F 

 Jika ingin mengetahui seberapa signifikan teknik Fixed Effect 

akan diuji dengan menggunakan uji statistic F. Kegunaan uji ini 

diantaranya adalah untuk memilih antara metode OLS (Common 

Effect) tanpa variabel dummy atau Fixed Effect. Dalam hal ini dapat 

mengetahui teknik regresi data panel dengan Fixed Effect lebih baik 

dari model regresi tanpa variabel dummy (CE) dengan melihat 

Residual Sum Of Squares (RSS). Berikut adalah rumus yang 

digunakan: 

  
(         )  

(    ) (   )
 

Keterangan: 

RSS1 = teknik tanpa variabel dummy (CE) 

RSS2 = teknik dengan variabel dummy (FE) 

m = jumlah perusahaan 

n = jumlah observasi 

k = jumlah variabel bebas yang digunakan 

Hipotesis: 

H0 = OLS tanpa variabel dummy (CE) 

Ha = Fixed Effect 
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Ketentuan: 

1) Apabila F hitung ≥ F table, maka H0 ditolak dan Ha diterima, 

berarti bahwa model Fixed Effect merupakan yang tepat. 

2) Apabila F hitung ≤ F table, maka H0 diterima dan Ha ditolak, 

berarti bahwa model OLS tana variabel dummy (CE) merupakan 

model yang tepat. 

b) Uji Hausman 

Hasil uji signifikan dua teknik diatas, diperoleh hasil bahwa teknik 

yang paling tepat yaitu Fixed Effect dan Random Effect. untuk 

memilih antara teknik Fixed Effect atau Random Effect maka akan 

diuji kembali dengan uji Hausman digunakan apabila metode Fixed 

Effect dan Random Effect lebih baik dari metode OLS (CE). 

Hipotesis Uji Hausman 

H0 : Model Random Effect 

H1 : Model Fixed Effect 

 Apabila uji ini signifikan (Probabilitas < α) terhadap alpha 

maka hipotesis uji ini adalah menolak H0 dan menerima H1 yang 

artinya model yang digunakan adalah model Fixed Effect. 

c) Uji Lagrange Mutiplier (LM) 

 Lagrange Multiplier (LM) berguna untuk mengetahui 

signifikan teknik Random Effect yang akan diuji. Uji ini digunakan 

dalam memilih OLS (CE) tanpa variabel dummy atau Random Effect. 

uji signifikansi Random Effect ini dikembangkan oleh Bruesch 
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Pagan. Uji ini digunakan untuk mengetahui RE lebih baik dari 

metode OLS (CE). Nilai statistic LM dihitung bedasarkan: 

    
  

 (   )
[
[∑    [∑       ]]

∑    ∑        
]

 

 

           
  

 (   )
[

∑    (   )
 

∑    ∑       
 
  ] 

Keterangan: 

n = jumlah Individu 

T = Jumlah Perode Waktu 

e = residual metode OLS 

Hipotesis: 

H0 = OLS tanpa variabel dummy (CE) 

Ha = Random Effect 

Ketentuan: 

1) Apabila LM hitung ≥ tabel chi square, maka H0 ditolak dan Ha 

diterima, berarti bahwa model Random Effect merupakan model 

yang tepat. 

2) Apabila LM hitung ≤ table chi square, maka H0 diterima dan Ha 

ditolak, berarti bahwa model OLS tanpa variabel dummy (CE) 

merupakan model yang tepat. 

d) Pengujian dengan Uji Statistik 

1) Uji Parsial - t 

 Uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara 
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individual dalam menerangkan variasi variabel dependen 

Mudrajad (2009). 

 H0 yang akan diujikan adalah suatu parameter (bi ) sama 

dengan nol, atau: H0 : bi ≠ 0, artinya apakah suatu variabel 

independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap 

variabel dependen. Ha, parameter suatu variabel tidak sama 

dengan nol atau: Ha : bi ≠ 0, artinya variabel tersebu merupakan 

penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Keputusan: 

a) thitung ≥ ttabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Dimana 

variasi variabel independen dapat menerangkan variabel 

dependen dan terdapat pengaruh diantara kedua variabel 

yang diuji, bisa dikatakan bahwa menerima hipotesis yang 

menyatakan bahwa suatu variabel independen secara 

individual mempengaruhi variabel dependen. 

b) thitung ≤ ttabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak. Yang 

menunjukan variasi variabel independen tidak dapat 

menerangkan variabel dependen dan tidak terdapat 

pengaruh diantara kedua variabel yang diuji, dengan kata 

lain menerima hipotesis yang menyatakan bahwa suatu 

variabel independen bukan merupakan penjelas signifikan 

terhadap variabel dependen. 
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2) Uji Statistik F 

 Uji serentak (Overall test) uji yang dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh secara bersama abtara variabel bebas dan 

terikat, uji seperti ini dapat dilakukan untuk menguji kecocokan 

model (goodness of fit). 

 Adapun kaedah dalam kecocokan yang telah dinyatakan 

oleh Mudrjad (2009) Hipotesis nol yang hendak diuji adalah 

apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau: 

H0 : b1 = b2 = … = bk  = 0, artinya apa semua variabel independen 

bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

 Hipotesis alternative tidak semua parameter secara 

simultan sama dengan nol, atau: H0 : b1 ≠ b2 ≠ … ≠ bk  ≠ 0, 

artinya apakah semua variabel independen secara simltan 

merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Untuk menguji kedua hipotesis tersebut menggunakan Statistik 

F, nilai F dihitung: 

  
    

(    ) (     )
  

Keterangan: 

F = Rasio (Koefisien Penentu) 

R
2
 = Koefisien Determinasi 

n = Jumlah Observasi 

k = Jumlah Variabel Independen 
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jika hasil F dalam perhitungan ini dibandingkan dengan Ftabel 

yang diperoleh dengan menggunakan tingkat resiko atau 

signifikan level 5% atau dengan degree freedom = n – k – 1 

dengan kriteria: 

H0 ditolak jika Fhitung > Ftabel 

H0 diterima jika Fhitung < Ftabel 

3) Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Koefisien determinasi kemampuan variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen. Semakin besar koefisien 

determinasinya maka semakin baik kemampuan variabel 

independen mampu menjelaskan variasi perubahan dependen. 

Jika nilai koefisien determinasi sebesar 1 (100%) menunjukan 

adanya hubungan yang sempurna, sedangkan nilai koefisien 

determinasinya sebesar 0 menunjukan tidak terdapat hubungan 

antara variabel independen dengan variabel yang diperediksi. 

Batasan koefisien determinasi ini adalah 0 < R
2 

< 1.
43

 

 

G. Devinisi Operasional Variabel 

Dalam memudahkan dan membantu pembaca dalam memahami beberapa 

objek penelitian yang diteliti oleh peneliti, sehingga para pembaca dapat lebih 

jelas dan dapat memahami secara mendalam maka objek tersebut adalah 

sebagai berikut: 

                                                           
43
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1. Variabel Dependen/Terikat (Y) 

Variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya 

variable bebas, variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah Harga 

Saham. Harga saham yaitu sebuah nilai yang di dapatkan dari hasil 

penawaran dan permintaan yang ada pada bursa efek. 

2. Variabel Independen/Bebas (X) 

Variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya 

atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah Return On Equity (ROE), Current Ratio (CR), dan 

Earnning Per Share (EPS) dengan pengukuran sebagai berikut: 

a. Return On Equity (X1) 

Mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin 

tinggi margin laba bersih semakin baik operasi suatu perusahaan. 

                  
                          

       
 

b. Current Ratio (X2) 

Mengukur kemampuan perusahaan akan kewajiban jangka pendek 

dengan membandingkan antara aktiva lancar perusahaan dan 

kewajiban lancar perusahaan pada periode tertentu. 
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c. Earnning Per Share (X3) 

Analisis fundamental guna mengukur kinerja peerusahaan yang 

ditunjukkan dengan hasil dari laba bersih perusahaan sesudah pajak 

terhadap jumlah saham beredar. Rumus EPS sebagai berikut: 

 

     
           

                    
 

 

 


