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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian eksplanatori  (explanatory research) adalah jenis penelitian 

dalam penelitian ini. explanatory research digunakan untuk mencari 

hubungan antar satu variabel dengan variabel-variabel lain bisa juga 

dikatakan dengan bagaimana suatu variabel dapat mempengaruhi variabel 

yang lain, maka penelitian ini sifatnya asosiatif kausal. Asosiatif kausal 

mempunyai arti jika dalam penelitian ini peneliti mencari pengaruh sebab 

akibat dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Rasio 

solavibilitas, aktivitas, likuiditas, nilai pasar dan profitabilitas sebagai 

variabel independen, sedangkan return saham sebagai variabel dependen. 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dijadikan kajian dan selanjutnya disimpulkan hasil akhirnya  

(Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini populasinya adalah perusahaan sektor 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang senantiasa aktif 

dalam penerbitan laporan keuangannya. 

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi (Sugiyono, 2013). 

Sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan dari metode purposive 

sampling, yaitu dengan menetapkan kriteria terntentu dalam pengambilan 

sampel. Kriterianya adalah sebagai berikut: 
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1. Perusahaan pertambangan yang ada di Bursa Efek Indonesia selama tahun 

2015-2017. 

2. Perusahaan pertambangan yang mempunyai informasi keuangan yang 

lengkap selama tahun2015-2017. 

3. Perusahaan pertambangan yang memperoleh hasil pendapatan bersih yang 

positif selama tahun 2015-2017. 

C. Definisi Operasional Variabel 

Operasionalisasi variabel adalah pengukuran yang digunakan dalam 

variabel penelitian. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Return  Saham (Y) 

Return saham adalah hasil keuntungan (capital gain) atau kerugian 

(capital loss) yang diperoleh dari hasil investasi atau trading saham dalam 

kurun waktu tertentu (tahunan), serta dinyatakan dalam satuan persentase 

(%). 

2. Profitabilitas (X1) 

Profitabilitas yang diproksikan dengan Return on equity, menunjukkan 

seberapa banyak keuntungan yang dapat dihasilkan oleh perusahaan dari 

setiap satu rupiah yang diinvestasikan oleh para pemegang saham dan 

dinyatakan dalam satuan persentase (%) 

3. Solvabilitas 
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Solvabilitas yang diproksikan dengan debt to equity ratio menunjukkan 

seberapa besar struktur modal perusahaan yang dibiayai oleh kreditor 

(pemberi hutang), diukur dalam satuan persentase (%) 

4. Likuiditas 

Likuiditas yang diproksikan dengan current ratio menunjukan 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutang jangka 

pendeknya pada satu tahun, diukur dalam satuan persentase (%) 

5. Aktivitas 

Aktivitas yang diproksikan dengan total asset turn over menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan dari total asetnya 

dengan membandingkan penjualan bersih dengan total aset rata-rata, 

diukur dengan satuan persentase (%). 

6. Nilai Pasar 

Nilai Pasar yang diproksikan dengan Price to book value menunjukkan 

perkiraan nilai perusahaan terhadap nilai bukunya, diukur dengan satuan 

persentase (%). 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa daftar 

sahama perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2015-2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

bersumber dari BEI yang diakses pada www.idx.co.id serta website penyedia 

data dan informasi saham lainnya seperti www.sahamok.com.   

http://www.idx.co.id/
http://www.sahamok.com/
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

dokumentasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan sekunder, yaitu dilakukan melalui pengumpulan data yang berasal 

dari laporan keuangan masing-masing perusahaan yang akan diteliti. 

F. Teknik Analisis Data 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas memiliki tujuan untuk melihat jika dalam model 

regresi memiliki data yang berdistribusi normal (Ghozali, 2011). Data yang 

memiliki distribusi normal berarti data tersebut valid. Melalui program 

statistik pengujian uji normalitas dapat dilakukan melalui uji Kolmogorov-

Smirov, dengan hasil jika nilai signifikansi memiliki derajat leih dari 5% 

berarti data tersebut berdistribusi normal, begitupun sebaliknya. 

2. Uji Regresi Linier Berganda 

Pengujian untuk melihat pengaruh antara variabel independen 

dengan variabel dependen secara bersama-sama merupakan pengertian dari 

uji regresi linier berganda (Sugiyono, 2012). Persamaan umum dari regresi 

linier berganda sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2+ β3X3 + β4X4 + β5X5 

Keterangan: 

Y = Return saham 

α = Konstanta 

β = Beta 
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X1 = Profitabilitas 

X2 = Solvabilitas 

X3 = Likuiditas 

X4 = Aktivitas 

X5 = Nilai Pasar 

3. Uji Analisis Koefisien Determinasi Berganda 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk melihat seberapa besar 

kemampuam variabel independen yang diteliti dalam menjelaskan variabel 

dependennya. Nilai antara nol sampai satu adalah besaran nilai dari hasi uji 

determinasi. Nilai R2 yang mendekati angka nol memiliki arti jika variabel 

bebas dalam penelitian yang dilakukan hanya mampu menjelaskan variabel 

dependen dalam skala kecil. Begitupun sebaliknya jika nilainya mendekati 

angka satu, berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel 

terikat sangat besar (Ghozali, 2011). Koefisien determinasi penelitian dapat 

dihitung melalui rumus sebagai berikut ini: 

KD = r² X 100% 

Keterangan: 

KD = Koefisien determinasi 

r² = koefisien korelasi antar variabel X dan variabel Y 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji Statistik F (Uji Simultan) 

Uji F bertujuan untuk melihat apakah keseluruhan dari variabel 

independen yang diteliti apakah mempengaruhi variabel dependennya. 
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Nilai uji F yang lebih besar dari 5 persen menunjukkan jika variabel 

independen tidak berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependennya. Sedangkan jika nilai dari signifikansi uji F lebih kecil dari 

5 persen memiki arti jika variabel independen dalam penelitian memiliki 

pengaruh secara simultan. 

b. Uji Statistik t (Uji Parsial) 

Uji parsial (uji t) berguna untuk melihat apakah ada pengaruh 

antar tiap variabel independen terhadap variabel dependennya (parsial). 

Uji ini dilakukan dengan membandingkan hasil dari t hitung melalui 

program statistik dengan t tabel. Ghozali (2011) menjelaskan jika uji 

parsial adalah melihat adakah pengaruh secara individual pada variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Prosedur Uji t ini adalah sebagai berikut: 

1) Menentukan hipotesis nol maupun hipotesis alternatifnya :  

H0 : β1; β2 ; β3; β4 ; β5 = 0, artinya suatu variabel independen bukan 

merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen  

Ha : β1; β2 ; β3 ; β4 ; β5 ≠ 0, artinya suatu variabel independen 

merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen 

2) Membuat keputusan uji t  

• Jika probabilitas (sig t) > α= 0,05 maka Ho diterima, artinya tidak 

ada pengaruh yang signifikan secara parsial dari variabel independen 

terhadap variabel dependen.  
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• Jika probabilitas (sig t) < α= 0,05 maka Ho ditolak, artinya ada 

pengaruh yang signifikan secara parsial dari variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

5. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah syarat yang harus dipenuhi pada regresi 

linier berganda yang memiliki basis ordinary least square (OLS). Bagi 

peneliti, asumsi merupakan anggapan peneliti dalam membentuk suatu 

model statistik. Namun bagi pengguna model statistik yang dibuat peneliti, 

asumsi adalah batas yang digunakan apakah model yang disajikan sudah 

layak untuk digunakan dalam pengamatan. Jika asumsi tidak lolos, peneliti 

menggunakan berbagai cara untuk mengatasi masalah yang terdapat pada 

uji asumsi ataupun peneliti dapat menggantinya dengan metode yang lain 

agar uji asumsinya terpenuhi. 

Uji asumsi klasik merupakan salah satu pengujian prasyarat pada 

regresi linear berganda ysng diperlukan untuk mengertahui apakah hasil 

estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala 

heteroskedastisitas, gejala multikolinieritas, dan gejala autokorelasi. 

Menurut Kuncoro (2013), Suatu model regresi yang valid harus memenuhi 

kriteria BLUE (Best, Linear, Unbiased, and Estimated). Tujuan pengujian 

asumsi klasik ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan 

regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan 

konsisten.  
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Uji asumsi klasik yang sering digunakan yaitu uji multikolinearitas, 

uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Tidak ada ketentuan yang pasti 

tentang urutan uji mana dulu yang harus dipenuhi. Analisis dapat dilakukan 

tergantung pada data yang ada, berikut penjelasan dari masing-masing uji: 

a. Uji Multikolineraitas 

Uji Multikolinieritas memiliki tujuan untuk melihat apakah 

dalam model regresi yang diteliti terdapat korelasi antar variabel 

bebasnya. Ghozali (2011) menjelaskan jika dalam model regresi yang 

bagus tidak boleh terdapat gejala korelasi antar variabel bebas 

didalamnya. Adanya korelasi dalam variabel bebas dalam penelitian 

dapat mengganggu hubungan antar variabel bebasnya dan dapat 

membuat gangguan pada variabel terikatnya. Ada atau tidaknya 

multikolinieritas dalam suatu model regresi penelitian dapat dilakukan 

pengecekan melalui variancen inflation factor (VIF) dan nilai dari 

tolerance (T) yang didapatkan melalui olah data statistik. Data penelitian 

tidak terdapat multikolinieritas jika nilai dari VIF kurang dari 10 dan nilai 

T lebih dari 0,01. 

b. Uji Heteroskedastisitas  

Uji Heteroskedastisitas berguna untuk melihat apakah dalam 

model suatu regresi terdapat gejala ketidaksamaan varians residual 

(Ghozali, 2011). Jika varians residual dari suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lainnya terjadi kesamaan, maka gejala ini disebut 

homoskedastisitas, namun yang sebaliknya disebut dengan 
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heteroskedastisitas. Cara menguji ada tidaknya gejala ini yaitu dengan 

cara menggunakan grafik scatterplot ataupun dengan uji glejser. Uji 

glejser diperoleh dari hasil regresi absolute residual sebagai variabel 

dependen penelitian dengan variabel bebas dalam penelitian (Ghozali, 

2011). Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai 

berikut: 

H0 : tidak ada heteroskedastisitas 

Ha : ada heteroskedastisitas 

Dasar pengambilan keputusannya adalah H0 ditolak jika nilai 

signifikansinya kurang dari 5% yang berarti terjadi heteroskedastisitas 

dan Ha diterima jika nilai dari signifkansinya lebih dari 5 % yang berarti 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi memiliki tujuan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi terdapat korelasi (hubungan) antar kesalahan penggunaan 

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

tidak terjadi gejala korelasi adalah model regresi yang baik. Nilai dari uji 

autokorelasi didapatkan dari uji statistik kemudian dilakukan pengujian 

dengan statistik durbin watson. Hipotesis yang akan diuji dalam 

penelitian ini adalah  

H0 : tidak ada autokorelasi (r = 0) 

Ha : ada autokorelasi (r ≠ 0) 
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Pengambilan keputusan terjadi tidaknya korelasi dalam model 

regresi dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini: 

Tabel 3.1 Tabel Durbin Watson (D-W) 

H0 (Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

Tolak 0 < d < d1 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

No Decision d1 < d < du 

Tidak ada autokorelasi 

negatif 

Tolak 4 – d1 ≤ d ≤ 4 

Tidak ada autokorelasi 

negatif 

No Decision 4 – du ≤ d ≤ 4 – d1 

Tidak ada autokorelasi 

positif dan negatif 

Terima du < d < 4 – du 

       Sumber: Ghozali (2011) 


