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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan bentuk asosiatif, yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas (sebab akibat) 

antara satu variabel dengan variabel yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji pengaruh dari variabel independen yang dalam penelitian ini adalah 

Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap variabel dependen yaitu 

Return Saham. Ulum & Juanda (2016:78) 

B. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang 

terdaftar pada indeks kompas 100 periode 2015-2017. Teknik pengambilan sampel 

mengguakan metode purposive sampling, adapun kriteria untuk sampel yang akan 

digunakan yaitu: 

Tabel 3.1 Sampel Penelitian 

Kriteria Jumlah 

Perusahaan yang terdaftar di indeks kompas 100 yang 

diterbitkan BEI 

100 

Perusahaan yang tidak terdaftar berturut-turut selama 

periode penelitian yaitu tahun 2015-2017. 

(29) 

Menggunakan mata uang asing (6) 

Jumlah sampel perusahaan penelitian 65 
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Periode penelitian 3 tahun 

Jumlah data yang diolah 

 

195 

Pada tabel 3.1 di atas dapat diketahui dari 100 perusahaan indeks kompas 100 

yang terdaftar di BEI (Lampiran 1), ada 29 perusahaan yang berturut-turut tidak 

terdaftar dalam penerbitan indeks kompas 100 pada tahun 2015-2017 (Lampiran 2), 

kemudian ada 6 perusahaan yang menggunakan mata uang asing (Lampiran 2). 

Sehingga diperoleh sampel penelitian dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan 

sebanyak 65 perusahaan indeks kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

selama tiga tahun pada tahun 2015-2017, sehingga jumlah sampel data yang diolah 

sebanyak (n) = 195 (Lampiran 3). 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel adalah suatu atribut atau sifat yang mempunyai variasi atau sifat 

macam-macam nilai. Variabel dalam penelitian ada dua yaitu variabel indepen dan 

variabel dependen. Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel 

yang menjadi sebab perubahan atau munculnya variabel dependen. Variabel 

dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat variabel independen (Nisfiannoor, 2009:7). 

Return Saham 

Apabila seseorang membeli saham, berarti dia mengorbankan konsumsinya 

pada masa kini dengan harapan bahwa ia akan mampu mengkonsumsikan yang 

lebih dimasa yang akan datang. Pengharapannya akan konsumsi yang lebih tinggi 

dimasa yang akan datang didasarkan atas dividen yang diharapkan akan diperoleh, 

dan berharap kenaikan harga sahamnya di waktu yang akan datang (Husnan, 2010). 
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Rumus dari return saham: 

𝑅𝑡 =
𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
 

Return on Asset 

Return On Assets (ROA) digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aset yang dimilikinya. 

ROA merupakan rasio antara laba sesudah pajak terhadap total aset. Semakin besar 

ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat pengembalian 

(return) semakin besar. 

Return On Assets (ROA) menggambarkan perputaran aset diukur dari 

penjualan. Semakin besar rasio ini maka semakin baik dan hal ini berarti bahwa 

aset dapat lebih cepat berputar dan meraih laba. (Harahap, 2010:305) 

Rumus dari ROA sendiri yaitu: 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 =
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡
 

Return on Equity 

ROE (Return On Equity) mereflesikan seberapa banyak perusahaan telah 

memperoleh hasil atas dana yang telah diinvestasikan oleh pemegang saham (baik 

secara langsung atau dengan laba yang telah ditahan). (Tandelilin, 2002:269) 

ROE sangat menarik bagi pemegang saham maupun calon pemegang saham, 

dan juga bagi manajemen karena rasio tersebut merupakan ukuran atau indikator 

penting dari shareholders value creation, artinya semakin tinggi rasio ROE, 

semakin tinggi pula nilai perusahaan, hal ini tentunya merupakan daya tarik bagi 
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investor untuk menanamkan modalnya diperusahaan tersebut. Rumus dari ROE 

sendiri yaitu: 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 =
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 

Debt to Equity Ratio 

Rasio ini menggambarkan perbandingan utang dan ekuitas dalam pendanaan 

perusahaan dan menunjukan kemampuan modal sendiri perusahaan tersebut untuk 

memenuhi seluruh kewajibannya. Rasio ini dapat diformulasikan sebagai berikut:  

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 

Firm Size 

Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap nilai 

perusahaan suatu perusahaan. Dalam hal ukuran perusahaan dilihat dari total assets 

yang dimiliki oleh perusahaan, yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi 

perusahaan. Jadi untuk melihat besar atau kecilnya perusahaan diukur dari total aset 

berdasarkan nilai buku yang dinyatakan dalam satuan rupiah dan skala 

pengukurannya adalah rasio. Rumus: Size = Ln (Total Aset) 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yaitu 

terdapat dalam laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). 

Sumber data yang digunakan penulis adalah terdiri atas laporan keuangan 

Tahun 2015-2017 perusahaan indeks kompas 100 yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia yang dapat dilihat melalui website www.sahamok.com, serta data-data 
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seperti laporan tahunan yang dibutuhkan dapat diakses di website resmi BEI 

www.idx.co.id. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu pertama melihat 

perusahaan indeks kompas 100 yang terdaftar di bursa efek Indonesia dengan 

mengakses website www.sahamok.com, kemudian mengunduh laporan tahunan 

perusahaan indeks kompas 100 yang ada di BEI dengan mengaksesnya di 

www.idx.co.id 

F. Teknik Analisa Data 

Penulis menguji hipotesis ini menggunakan analisis regresi linear berganda, 

karena regresi linear berganda menguji pengaruh antar variabel independen dengan 

variabel dependennya. Teknik analisa ini dibantu dengan aplikasi SPSS. 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai 

karakteristik variabel penelitian yang utama dan daftar demografi responden. 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, 

range, kurtois dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2016: 19). 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2016) uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen 

http://www.idx.co.id/
http://www.sahamok.com/
http://www.idx.co.id/
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(bebas) mempunyai konstribusi atau tidak. Penelitian ini menggunakan uji 

normalitas Kolmogorov-Smirnov test dan normal probability plot untuk 

pengujian yang lebih handal khususnya sampel dengan jumlah kecil. Nilai 

probabilitas (Kolmogorov-Smirnov) < 0,05, maka distribusi data dikatakan 

tidak normal dan jika nilai probabilitas (Kolmogorov-Smirnov) > 0,05, maka 

distribusi data dikatakan normal. Pada normal probability plot, distribusi 

normal akan membentuk satu garis lurus. Jika residual terdistribusi normal 

maka titik-titik data akan mengikuti garis tersebut. (Ghozali, 2016: 27). 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya 

korelasi antar variabel independen dalam suatu model regresi. Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk 

mengetahui ada tidaknya suatu masalah multikolinearitas dalam model 

regresi dengan melihat nilai VIF (Variance Influence Factor) dan Tolerance. 

Bila nilai VIF < 10 dan Tolerance > 0,1 maka model regresi yang digunakan 

terbebas dari masalah multikolinearitas. (Ghozali, 2016: 103). 

c. Uji autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang 

baik adalah regresi yang terbebas dari autokorelasi. Ada beberapa cara untuk 

mendeteksi autokorelasi salah satunya adalah uji Durbin-Watson (DW Test). 

(Ghozali, 2016: 107) 
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d. Uji Heterokedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual tetap maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi 

yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas.  

Ada tidaknya heteroskedaktisitas dapat ditentukan dengan melihat 

grafik Plot (scatterplot). Jika Grafik plot menunjukkan suatu pola titik yang 

bergelombang atau melebar kemudian menyempit maka dapat disimpulkan 

bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Namun jika tidak ada pola yang jelas 

serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka 

tidak terjadi heteroskedaktisitas. Atau dapat melakukan pengujian dengan 

meregresikan nilai absolute residual dengan variabel independennya (uji 

gletser). Jika tingkat signifikansinya > 0,05 (5%), maka data terbebas dari 

heteroskedaktisitas (Ghozali, 2016: 134). 

3. Uji Hipotesis 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

linier berganda dengan program aplikasi SPSS. Regresi ini digunakan untuk 

mengukur nilai Y dan seberapa besar pengaruh ROA, ROE, DER, dan ukuran 

perusahaan terhadap return saham. Adapun rumus yang digunakan: 

 Y = a + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e 

 Dimana : 
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 Y = Return Saham  

a = Konstanta 

 X1 = ROA 

X2 = ROE 

 X3 = DER  

 X4 = Ukuran Perusahaan 

 β = Koefisien Regresi 

 e = Error 

Pengujian hipotesis dilakukan melalui: 

a. Koefisien Determinan (R2) 

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai (R2) 

yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen 

dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Setiap tambahan satu 

variabel independen, maka nilai (R2) pasti meningkat tidak peduli apakah 

variabel tersebut berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel 

dependen. Sehingga untuk jumlah variabel independen lebih dari dua, lebih 

baik menggunakan koefisien diterminasi yang telah disesuaikan (Adjusted 

R2), (Ghozali, 2016: 95). 
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b. Uji Statistik Fisher (uji F) 

Uji F dilakukan untuk membuktikan apakah variabel-variabel 

independen secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh 

terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016: 69). 

a. Jika nilai signifikan < 0,05 maka Ha diterima dan H0 ditolak, ini berarti 

menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. 

b. Jika nilai signifkan > 0,05 maka Ha ditolak dan H0 diterima, ini berarti 

menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas tidak 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen 

atau terikat. 

c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

Uji t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel dependen (Ghozali, 2016: 97).  

a. Jika nilai signifikan < 0,05 (5%) maka hasilnya signifikan atau Ha 

diterima, berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel 

independen secara individual terhadap dependen. 

b. Jika nilai sigfinikan > 0,05 (5%) maka hasilnya tidak signifikan atau Ha 

ditolak, berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel 

independen secara individual terhadap dependen. 


