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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian asosiatif yang bertujuan untuk mencari 

hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Hubungan ini dapat berupa 

hubungan biasa (korelasi) maupun hubungan kausalitas. Penelitian ini hanya 

mengambil sampel pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi  

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2018. Untuk menguji 

hipotesis yang diajukan, variabel yang diteliti dalam penelitian ini diklasifikasikan 

menjadi variabel dependen dan variabel independen. 

B. Jenis dan Sumber Data 

Pada penelitian ini menggunakan data skunder, meliputi dari annual report 

dan laporan keuangan pada periode 2017-2018 yang diperoleh dari www.idx.co.id 

maupun dari situs resmi perusahaan. 

C. Populasi dan Sampel 

• Populasi 

 Pada penelitian ini menggunakan perusahaan industri konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2018 

• Sampel  

Pada penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu; 

a) Perusahaan sektor industri konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2017-2018 

b) Yang menerbitkan secara lengkap laporan keuangan periode 2017-2018

http://www.idx.co.id/
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c) Yang memiliki laba positif 

Berikut pemilihan populasi pada penelitian ini : 

Pada Tabel 3.1 diatas dapat diketahui dari 84 perusahaan sektor industri 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun periode 2017-

2018, namun tidak semua perusahaan sektor industri konsumsi menerbitkan laporan 

keuangan secara lengkap antara tahun 2017-2018. Sehingga jumlah sampel data 

yang dapat diolah setalah dihilangkan 4 data yang outlier menjadi sebanyak (n) = 

36. 

D. Definisi Oprasional dan Pengukuran Variabel 

a. Variabel dependen 

Return Saham 

 Pada penelitian ini menggunakan Return saham sebagai variabel dependen. 

Return saham tersebut adalah sesuatu yang diperoleh investor dalam 

berinvestasi berupa capital gain atau capital loss yang di ungkapkan oleh 

Jogiyanto 2008 dalam (Kesuma 2015). Pasar modal sendiri lebih sering 

Tabel 3.1 
Rincian pemilihan objek 

Kriteria Jumlah  
1. Perusahaan manufaktur sekror industri 

konsumsi yang terdaftar di BEI pada 
tahun 2017-208 

84 

2. Perusahaan manufaktur sektor industri 
konsumsi yang tidak menerbitkan laporan 
keuangan dengan lengkap pada tahun 
2017-2018 

(18) 

3. Perusahaan manufaktur sektor industri 
konsumsi yang tidak memiliki laba positif 
pada tahun 2017-2018 

(26) 

Jumlah sampel penelitian 36 
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menggunakan data relatif return karna banyaknya penelitian menggunakan 

suatu alat statistik yang mempunyai asumsi klasik datanya harus berdistribusi 

normal, salah satunya menggunakan transformasi data sementara return saham 

yang bernilai negatif karena adanya penurunan, misalnya transformasi data 

yang menggunakan logaritma tidak bisa jika datanya negatif. 

Rit= Pit−(Pit−1)
Pit−1

 

Keterangan  

Rit      = Return saham periode t 

Pit     = Harga saham awal/ harga saham pada periode t 

Pit-1 = harga saham akhir/ harga saham pada periode t -1  

b. Variabel Independen 

1. Rasio profitabilitas  

Rasio profitabilitas adalah salah satu cara untuk mengukur sebuah 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat 

penjualan, aset dan modal saham menurut (Hanafi dan Halim 2009) 

Return on Assets (ROA) 

ROA = LABA BERSIH
TOTAL ASET

 

2. Rasio Likuiditas 

  Rasio Likuiditas merupakan alat untuk menggetahui perusahaan dalam 

membayar hutang jangka pendeknya  dengan menggunakan aktiva lancar yang 

dimiliki. Pada penelitian ini menggunakan current ratio. 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟 = ASET LANCAR
KEWAJIBAN LANCAR
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3. Volume Perdagangan saham 

  Volume perdagangan saham adalah kondisi dimana dapat melihat reaksi 

pasar pada suatu saham yang terdapat pada pasar modal, untuk mengukur 

volume perdagangan saham dapat menggunakan Trading Volume Activity 

(TVA) 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = ∑Saham Diperdagangkan
∑Saham yg Beredar 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi. 

Dokumentasi disini yaitu dengan pengumpulan laporan keuangan perusahaan yang 

sudah tersedia di www.idx.co.id atau di situs resmi perushaan, dengan cara 

mendownload laporan keuangan perusahaan. 

F. Teknik Analisis Data 

1. Statistik deskriptif 

Pada statistik deskriptif peneliti memberikan gambaran secara deskripstif 

masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi 

Returun on Assets (ROA) (𝑋𝑋1), Current Ratio (𝑋𝑋2), dan Volume perdagangan 

saham (X4) serta return saham (Y). Dalam statistik deskriptif akan dilakukan 

pengujian terhadap nilai terendah, tertinggi, rata-rata, dan standar deviasi. 

2. Uji Asumsi Klasik 

• Uji Normalitas 

Menurut (I. Ghozali 2016) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui apakah data normal atau tidak dapat 

dilakukan dengan cara analisis grafik dan uji Kolmogrow-Smimov test. Pengujian 

http://www.idx.co.id/
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ini dilakukan untuk menentukan data yang digunakan memiliki distribusi normal. 

Menurut (Wibowo 2012: 61) uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah 

nilai residu yang diteliti memiliki distribusi normal atau tidak normal. Uji  

normalitas data bertujuan untuk mendeteksi distribusi data dalam suatu variabel 

yang akan digunakan dalam penelitian. 

• Uji Multikolinearitas 

 Menurut (I. Ghozali 2016) Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji 

apakah pada suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar varibel bebas. 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinierita atau tidak terjadi 

terjadi korelasi antar variabel bebas. 

 Korelasi variabel bebas dapat dideteksi dengan menggunakan Variance Inflation 

Factor (VIP) dengan kriteria yaitu: 

− Jika angka toletance di atas 0,1 dan VIP < 10 dikatakan tidak terdapat gejala 

multikolineritas. 

− Jika angka tolerance di bawah 0,1 dan VIP > 10 dikatakan terdapat gejala 

multikolinieritas. 

• Uji Heteroskedastisitas 

Menurut (P. D. H. ima. Ghozali 2016)uji heteroskedastisitas merupakan suatu 

model yang dikatakan memiliki problem heteroskedastisitas itu berarti ada atau 

terdapat varian dalam model yang tidak sama. Ada tidaknya heterokeditisitas dalam 

model regresi dapat diketahui dari pola gambar Scatterplot model tersebut.  
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• Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah observasii/series 

residual saling berkolerasi atau tidak. Uji asumsi autolorerasi diharapkan observasi 

residual tidak saling berkolerasi. Uji ini dilakukan dengan menggunakanuji run test.  

Kriteria dalam uji ini adalah: 

− Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih < dari ,05 maka dapat disimpulkan 

terdapat gejala autokorelasi. 

− Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih > dari 0,05 maka dapat disimpulkan tidak 

terdapat gejala autokorelasi. 

3. Uji Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji menggunakan analisis linier 

berganda, uji t dan uji F serta mengetahui proporsi besarnya pengaruh variabel 

menggunakan koefisien determinan. 

a. Analisis regresi berganda 

Model regresi linier berganda adalah model regresi yang mimilki lebih 

dari satu variabel independen. Model regresi linier berganda dikatakan model 

yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas 

dari asumsi-asumsi klasik statistik baik multikolinieritas, autokorelasi, dan 

hetorekedastisitas (Lubis dan Putra, 2007:47). Dapat diukur menggunakan 

rumus : 

Y = a + 𝑏𝑏1 𝑋𝑋1+ 𝑏𝑏2  𝑋𝑋2+  𝑏𝑏3 𝑋𝑋3+ e 
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Keterangan: 

Y    = Retrun Saham 

a   = Konstanta    

𝑏𝑏1 𝑏𝑏2  𝑏𝑏3 𝑏𝑏4 =Koefisien Determinasi 

 𝑋𝑋1  = Return on Assets (ROA) 

 𝑋𝑋2  = Current Ratio (CR) 

𝑋𝑋3   = Volume Perdagnagan Saham 

e    = Error 

b. Uji t 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji pengaruh satu variable bebas terhadap 

variabel terikat secara parsial dalam menerangkan variasi variabel dependen(I. 

Ghozali 2016). Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dengan 

t-tabel atau p-value dengan nilai α=0,05. 

c. Uji F 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen 

(bebas) memiliki pengaruh signifikan atau secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen (terikat) atau tidak (I. Ghozali 2016). 

d. Koefisien Determinasi (R2) 

 Koefisien determinasi menjelaskan besarnya proporsi variable bebas yang 

berpengaruh terhadap variabel terikat, sedangkan besar proporsi lainya dipengaruhi 

oleh faktor lain. 
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