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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Pendekatan, Jenis dan Sumber Data 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan 

jenis metode penelitian kuantitatif dan data sekunder yang merupakan data 

time series dengan periode waktu lima tahun.  

B. Populasi dan Sampel  

Penelitian ini mengguanakan sensus. Sensus adalah mengambil 

seluruh data  perusahaan pertambangan yang memiliki kinerja keuangan 

yang baik dan memiliki transaksi likuiditas tinggi yang terdaftar di JII. 

C. Objek Penelitian 

Objek penelitian yang diambil  saham pertambangan yang terdaftar 

pada JII, PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT. Vale Indonesia Tbk, PT. 

Adaro Energy Tbk, PT. Indo Tambangraya Megah Tbk dan PT. Tambang 

Batubara Bukit Asam Tbk pada tahun 2014-2018. Data yang diambil adalah 

data per tiga bulanan. 

D. Operasionalisasi Variabel  

Varaibel adalah sesuatu yang telah di rangkai oleh peneliti sehingga 

mendapatkan informasi dan dapat ditarik kesimpulan. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi 

variabel lainnya, oleh karena itu variabel independen dapat 

mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah ROA, ROE dan NPM. 

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh 

variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

return saham.  

3. Definisi Variabel  

a. Return Saham 

Return saham adalah salah satu faktor berupa imbal hasil 

bagi investor yang telah berani menangung risiko yang telah 

dilakukan. Secara sistematis, return saham dapat dirumuskan 

sebagai berikut. 

 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 =
𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
 

Keterangan: 

Pt = Price (harga untuk waktu t) 

Pt-1 = Price (harga untuk waktu sebelumnya) 

b. Return On Assets (ROA)  
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ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan 

untuk menghasilkan laba yang berasal dari kegiatan investasi. ROA 

dapat menggambarkan dari kemampuan perusahaan memperoleh 

laba bersih setelah pajak dari total aset yang digunakan oleh 

operasional perusahaan. ROA dapat dirumuskan sebagai berikut. 

ROA =  
Laba Bersih

Total Aktiva
 × 100% 

 

c. Return On Equity (ROE) 

Perbandingan antara laba bersih dengan modal perusahaan 

disebut dengan ROE. Jika nilai ROE tinggi, maka investor akan 

memperoleh keuntungan yang tinggi, serta kenaikan ROE 

menyebabkan kenaikan harga saham. ROE dapat dirumuskan 

sebagai berikut. 

ROE =
Laba Setelah Pajak

Total Modal
 × 100% 

 

d. Net Profit Margin (NPM) 

Rasio yang digunakan untuk melihat kinerja suatu 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih setelah pajak 

disebut dengan NPM. NPM dapat dirumuskan sebagai berikut. 

NPM =
Laba Bersih Setelah Pajak

Penjualan 
 × 100% 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh 

data dan informasi berupa buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar 

berupa laporan yang mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan 

dengan cara pengumpulan data dan pembahasan. Dokumentasi pada 

penelitian yaitu menggunakan silabus dan jurnal. 

F. Analisis Data 

Dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu, 

ROA, ROE dan NPM terhadap satu variabel dependen yaitu return saham. 

Untuk dapat menganalisis pengaruh dari variabel tersebut maka analisis 

yang digunakan untuk menganalisis data yaitu menggunakan regresi 

berganda karena ada tiga variabel independen dan yang diteliti dan hanya 

satu variabel dependen.  

1. Analisis Regresi Linier Berganda  

Analisis regresi linier berganda adalah alat analisis yang 

digunakan dalam melakukan estimasi dari satu variabel bebas. Regresi 

linier berganda  dapat dirumuskan sebagai beikut. 

 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 = 𝑅𝑂𝐴 + 𝑅𝑂𝐸 + 𝑁𝑃𝑀 

Keterangan: 

Return = Koevisien dari variabel Y 

ROA = Koevisien dari variabel X1 

ROE    = Koevisien dari variabel X2 

NPM    = Koevisien dari variabel X3 
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2. Koefisien Determinan 

Koefisien determinan (R2) adalah nilai total variabel yaitu dari  

variabel terikat suatu persamaan regresi. Nilai koefisien determinan (R2) 

dalam regresi berganda dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut. 

 

R2 = 
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Nilia dari koefisien determinan, menjelaskan bahwa besarnya suatu 

variabel dapat diperoleh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. 

3. Uji Signifikansi Regresi Linier Berganda  

Uji signifikansi koefisien linier berganda dilakukan dengan cara sebagai 

berikut. 

a. Uji Hipotesis I (uji F test) 

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi dari pengaruh 

variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Cara 

membandingkan F hitung tabel yaitu pada derajat bebas v1=k dan 

v2=n-k-1 dan tingkat signifikansi tertentu yaitu α=0,05. Oleh karena 

itu variabel bebas dapat berpengaruh simultan terhadap variabel 

terikat. F hitung dapat dirumuskan sebagai berikut. 

𝐹 =
𝑀𝑅𝑆

𝑀𝑆𝐸
=

𝑆𝑆𝑅. 𝑘

𝑆𝑆𝐸. (𝑛 − 𝑘 − 1)
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Keterangan: 

MSR = mean square due to regretion 

MSE = mean of square due to error 

SSR = sum of square due to regretion = Ʃ(yi-ŷ)2 

SSE = sum of square error = Ʃ(yi-ŷ)2 

n = jumlah observasi 

k = jumlah parameter 

b. Uji Hipotesis II (uji T test) 

Uji T test adalah cara membandingkan antara T hitung 

dengan T tabel dengan signifikansi sebesar α = 0,05. Jika nilai 

signifikansi dari t hitung lebih kecil dari 0,05 maka variabel bebas 

berpengaruh parsial terhadap variabel terikat. T test dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

𝑇 =
𝑥1 − 𝑥2

√𝑆2𝑝 [
1
𝑛1

+
1

𝑛2
]

 

 

Keterangan: 

T = Nilai distribusi T 

x1 = Nilia rata-rata sampel pertama 

x2 = Nilai rata-rata sampel kedua 

S2p = Penduga variansi gabungan populasi 

n1 = Jumlah sampel populasi pertama 

n2 = Jumlah sampel populasi kedua 
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c. Asumsi Klasik OLS dalam Regresi Linier Berganda 

Dalam regresi dengan OLS (Ordinal Least Square) ada beberapa 

dugaan yaitu sebagai berikut. 

1) Tidak ada autokorelasi antara kesalahan pengganggu covarian. 

Penguji autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan dua 

cara yaitu sebagai berikut. 

(a) Metode Grafik  

Metode grafik adalah metode membuat garis pada 

grafik dengan et sebagai sumbu tegak dan t sebagai sumbu 

mendatar. Metode selanjutnya yaitu dengan membuat pola 

grafik agar berbentuk acak atau mengikuti pola. Jika pola 

yang teratur maka ada indikasi bahwa et dengan et-1 terdapat 

hubungan. 

(b) Dengan uji Durbing Waston, dengan rumus sebagai berikut. 

𝑑 =
∑ (𝑒𝑡 − 𝑒𝑡−1)2𝑛

𝑡=2

∑ 𝑒2
𝑛
𝑡=1

 

 

H0 = Tidak ada korelasi positif 

H1 = Ada korelasi positif 

Jika nilai d < dl maka H0 ditolak. Jika nilai d > du maka H0 

diterima. Jika dl ≤ d ≤ du maka tidak ada kesimpulan. 

H0 = Tidak ada korelasi negatif 

H1 = Ada korelasi negatif 
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Jika nilai d > 4-du maka H0 ditolak. Jika nilai 4-dl ≤ d ≤ 4-du 

maka tidak ada kesimpulan. 

2) Tidak ada kolinieritas ganda (multicolinerity) diantara variabel 

bebas, perhitungannya dapat dirumuskan sebagai berikut. 

(a) Dengan melihat besarnya koefisien determinasi (R2). 

Semakin tinggi koefisien determinan dan tidak ada variabel 

yang terikat sedikit pun, maka variabel bebas tidak 

signifikan.  

(b) Dengan melihat koefisien korelasi sederhana antar variabel. 

Semakin rendah nilai korelasi maka akan terjadi 

multicolinerity. 

3) Heteroskedastisitas 

Asumsi ketiga yaitu asumsi terjadi kesalahan dalam 

pengamatan variabel yang sama. Cara membuat grafik, yaitu 

dengan membuat sumbu tegak yang benar dan sumbu mendatar 

sebagai variabel bebas. Apabila grafik menunjukkan hubungan 

linier antara residu dengan variabel bebas maka terjadi 

heteroskedastisitas. 

 

 

 


