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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 

dekriptif kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena 

yang terjadi dengan angka-angka yang kemudian dianalisa dengan 

menambahkan penjelasan berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan data 

tersebut.  

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahan-perusahaan 

yang masuk dalam Indeks Saham Syariah Indonesia sektor properti dan real 

estate. 

2. Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan sektor 

properti dan real estate yang masuk dalam Indeks Saham Syariah Indonesia 

tahun 2016-2018. 

3. Teknik Sampel 

Adapun metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purpose 

sampling atau biasa yang dikenal dengan memilih sampel dengan beberapa 

kriteria. Adapun kriteria dalam memilih sampel pada penelitian ini yaitu: 

a. Memiliki rata-rata return saham yang tinggi pada tahun 2016-2018 

b. Memiliki laporan keuangan yang lengkap
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C. Operasionalisasi Variabel 

1. Variabel Dependen/Terikat (Y) 

Variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya 

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

saham sektor properti dan real estate. Return saham yaitu sebuah hasil yang 

di dapatkan dalam investasi atau penjualan (trading) saham baik itu sebuah 

keuntungan (capital gain) ataupun kerugian (capital loss). Satuan yang 

digunakan adalah Rupiah dengan menggunakan pengukuran dalam rumus 

sebagai berikut: 

Return saham = 
Pt − Pt−1

Pt−1
 

Keterangan :   

Pt : Harga saham periode sekarang 

Pt-1  : Harga saham periode sebelumnya 

 

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 Net Profit Margin (NPM), Return On Asset 

(ROA), Return On Equity (ROE).  

a. Net Profit Margin (NPM) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur laba bersih dibagi dengan 

total penjualan, semakin besar nilai NPM, maka semakin produktif 

perusahaan dalam menghasilkan laba bersih melalui aktivitas 

penjualan. NPM dirumuskan sebagai berikut : 

NPM = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
 × 100% 
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b. Return On Assets (ROA) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan suatu 

perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aktiva 

yang ada. Semakin tinggi rasio ini makan semakin baik produktivitas 

aset dalam menghasilkan laba bersih. ROA dapat dirumuskan sebagai 

berikut:  

ROA = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 × 100% 

c. Return On Equity (ROE) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan suatu 

perusahaan dalam memperoleh  laba bagi para pemegang saham 

perusahaan. Semakin tinggi angka ROE memberikan indikasi bagi 

pemegang saham bahwa tingkat pengembalian investasi makin tinggi. 

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

ROE = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙
 × 100% 

D. Data yang dikumpulkan 

Data yang dikumpulkan pada penelitian  ini yaitu laporan keuangan 

seperti laporan laba rugi, laporan arus kas, neraca serta harga saham perusahan-

perusahan sektor properti dan real estate yang terdaftar pada Indeks Saham 

Syariah Indonesia. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Secara 

singkat data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan pihak lain. Peneliti 

dapat mencari data sekunder melalui sumber data sekunder. Data sekunder 
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yang relevan dan lengkap, dapat dipergunakan sebagai dasar keputusan yang 

diperlukan dalam perusahaan.33 Pada penelitian ini data sekunder diambil dari 

website resmi Bursa Efek Indonesia yang dipublikasikan melalui 

www.idx.co.id dan Yahoo finance yang dipublikasikan melalui 

https://finance.yahoo.com  

F. Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Tujuan dilakukannya uji normalitas terhadap serangkaian data 

adalah untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau 

tidak. Bila data berdistribusi normal, maka dapat digunakan uji statistik 

berjenis parametrik, sedangkan bila data tidak berdistribusi normal, maka 

digunakan uji statistik nonparametrik.34  

Uji normalitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti uji 

Kolmogorov Smirnov, apabila nilai probabilitas > 0,05 maka data 

dinyatakan berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai probabilitas < 0,05 

maka data dinyatakan berdistribusi tidak normal.35 Ataupun bisa 

dilakukan dengan uji Skewness Kurtosis, dimana dikatakan berdistribusi 

normal jika hasil dari statistik dibagi dengan standar error berada diantara 

-2 sampai 2. 

 

 

 
33 Kuncoro. 
34 Syofian Siregar, Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Bumi Aksara, 2013). 
35 Imam Gunawan, Pengantar Statistika Inferensial (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). 

http://www.idx.co.id/
https://finance.yahoo.com/


30 
 

 

b. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah adanya korelasi antara anggota serangkaian 

observasi. Konsekuensi yang diterima dengan adanya autokorelasi pada 

model regresi adalah model regresi yang dihasilkan tidak dapat 

digunakan untuk menaksir nilai variabel bebas pada nilai variabel terikat. 

Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam suatu model regresi, dapat 

dilakukan melalui pengujian terhadap nilai uji DW atau Durbin-Watson. 

Tabel d memiliki dua nilai yaitu, nilai batas bawah (dU) dan nilai batas 

atas (dL).36 

Jika d < dL    : terjadi autokorelasi positif 

 d > 4 – dL   : terjadi autokorelasi negatif 

 dU < d < 4 – dU  : tidak terjadi autokorelasi 

 dL ≤ d ≤ dU  : pengujian tidak meyakinkan  

  

c. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas merupakan syarat untuk semua uji hipotesis 

kausalitas (regresi). Multikolinearitas juga digunakan dalam analisis 

klaster. Multikolinearitas dapat dideteksi dengan menghitung koefisien 

korelasi ganda dan membandingkannya dengan koefisien korelasi antar 

variabel bebas. Uji ini digunakan untuk mengetahui kesalahan standar 

estimasi model dalam penelitian.  

Akibat yang muncul jika sebuah model regresi berganda memiliki 

kasus multikolinearitas adalah kesalahan standar estimasi akan 

cenderung meningkatkan dengan bertambahnya variabel eksogen yang 

masuk dalam model. Sehingga signifikansi yang digunakan akan 

 
36 Gunawan. 
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menolak hipotesis nol akan semakin besar. Akibatnya model regresi yang 

diperoleh tidak shahih (valid) untuk menanksir variabel endogen.37 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas artinya variabel dalam model tidak sama. 

Konsekuensi heteroskedastisitas dalam model regresi menurut Karim 

dan Hadi (2007) adalah penaksir (estimor) yang diperoleh tidak efisien, 

baik dalam sampel kecil maupun sampel besar. Gejala heteroskedasititas 

diuji dengan metode Glejser dengan regresi antara nilai absolute residual 

dengan variabel bebas, apabila masing-masing variabel bebas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap absolut residual (α = 0,05) maka model 

regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.38  

Cara lain  yang dapat digunakan untuk melihat adanya kasus 

heteroskedasitas adalah dengan memerhatikan plot dari sebaran residual 

(*ZRESID) dan variabel yang diprediksikan (*ZPRED). Jika sebaran 

titik-titik  dalam plot tidak menunjukan adanya suatu pola tertentu, maka 

dapat dikatakan bahwa model terbebas dari asumsi heteroskedastisitas.39 

2. Regresi Linear Berganda 

Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda 

untuk mengetahui keakuratan hubungan antara return saham (variabel 

dependen) dengan NPM, ROA, ROE sebagai variabel yang mempengaruhi 

(variabel independen) dengan persamaan : 

Y = a + b1NPM + b2ROA + b3ROE + e 

 
37 Gunawan. 
38 Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis (Jakarta: Salemba Empat, 2011). 
39 Gunawan. 


