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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono 

(2017:8), penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat 

positivisme, untuk meneliti populasi ataupun sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

B. Definisi Operasional dan Pengukuran 

1. Variabel Dependen (terikat) adalah harga saham 

Harga saham yang digunakan adalah harga saham milik perusahaan jasa 

selain sektor keuangan yang terdaftar di BEI dan harga saham yang 

digunakan adalah rata-rata harga saham penutupan perusahaan 14 hari setelah 

tanggal publikasi laporan keuangan perusahaan tahun 2017 yang telah 

diaudit.  

2. Variabel Independen (bebas) terdiri dari: 

a. Return on Asset (ROA) 

ROA diukur menggunakan: 

𝑅𝑂𝐴
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡

 

Angka yang dibutuhkan untuk menghitung ROA didapat dari 

laporan laba rugi perusahaan serta laporan posisi keuangan perusahaan. 

b. Return on Equity (ROE) 

ROE diukur menggunakan: 
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𝑅𝑂𝐸
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 

Sama seperti ROA, ROE juga diukur menggunakan angka yang 

terdapat pada laporan laba rugi perusahaan serta laporan posisi keuangan 

perusahaan. 

c. Net Profit Margin (NPM) 

NPM diukur menggunakan: 

𝑁𝑃𝑀
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

 

Untuk mengukur NPM, hanya perlu menggunakan angka dari 

laporan laba rugi perusahaan.  

d. Debt to Equity Ratio (DER) 

DER diukur menggunakan: 

𝐷𝐸𝑅
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠

 

Untuk mengukur DER, hanya perlu menggunakan angka dari 

laporan posisi keuangan perusahaan. 

e. Earning Per Share (EPS) 

EPS diukur menggunakan: 

𝐸𝑃𝑆
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 

Angka untuk mengukur EPS didapat dari laporan laba rugi 

perusahaan serta situs resmi bursa efek Indonesia untuk mengetahui 

jumlah saham beredar perusahaan (listed shares). 
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C. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan jasa selain sektor 

keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017. Teknik yang 

digunakan dalam menentukan sampel dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017). Dengan menggunakan teknik ini 

diharapkan sampel yang didapat lebih merepresentasikan kebutuhan dari penelitian.  

Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam menentukan sampel pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Merupakan perusahaan jasa selain sektor keuangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dan mempublikasikan laporan keuangan tahun 2017 yang telah 

diaudit. 

2. Perusahaan mencatat atau mengalami laba pada tahun 2017 (tidak rugi). 

3. Ketersediaan dan kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian selama 

periode penelitian yaitu tahun 2017, seperti informasi mengenai jumlah saham 

beredar serta harga saham perusahaan. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini adalah data 

sekunder. Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara 

tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) 

(Sugiyono, 2017). Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

jasa selain sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017. 

Yang dimaksud dengan data sekunder dalam penelitian ini berupa bukti, catatan, 

ataupun laporan historis yang berbentuk sebuah laporan keuangan yang 
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dipublikasikan dalam situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. 

Kemudian informasi mengenai jumlah saham beredar (listed shares) perusahaan. 

Serta rata-rata harga saham penutupan perusahaan 14 hari setelah tanggal publikasi 

laporan keuangan perusahaan tahun 2017 yang telah diaudit didapat dari situs 

Yahoo Finance pada alamat finance.yahoo.com serta situs Investing pada alamat 

www.investing.com. 

E. Teknik Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 

yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, 

minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) 

(Ghozali, 2018).  

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi 

dalam analisis regresi linier berganda. Uji asumsi klasik dilakukan dengan 

melakukan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji 

heteroskedastisitas. Untuk penelitian cross section, uji autokorelasi tidak 

perlu dilakukan. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji kenormalan data. Uji 

normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui 

bahwa uji t dam F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti 

distribusi normal (Ghozali, 2018). Model regresi yang baik adalah model 
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regresi yang memiliki data yang terdistribusi normal ataupun mendekati 

normal. Untuk mengetahui distribusi data pada penelitian ini, digunakan 

uji normalitas dengan metode skewness dan kurtosis. Skewed variabel 

(variabel melenceng) adalah variabel yang nilai mean-nya tidak di tengah-

tengah distribusi. Sedangkan kurtosis berhubungan dengan puncak dari 

suatu distribusi.  

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Karena model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas 

(Ghozali, 2018).  

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2018). Model regresi yang baik 

adalah model regresi homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heterokedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili 

berbagai ukuran. Homoskedastisitas adalah keadaan ketika variance dari 

residual satu pengamat ke pengamat lain tetap. Dalam menguji 

heteroskedastisitas digunakan uji Glejser. 
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3. Analisis Regresi Berganda 

Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua 

variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel 

dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2018) 

Analisis regresi linier berganda adalah analisis hubungan secara linier 

antara dua atau lebih variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). 

Analisis ini digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen apabila 

nilai variabel independen mengalami kenaikan ataupun penurunan. Serta 

untuk menganalisis arah hubungan antara variabel independen dengan 

dependen apakah berhubungan positif atau negatif. 

Persamaan dari regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

𝑌 𝑎 𝑏 𝑋 𝑏 𝑋 𝑏 𝑋 𝑏 𝑋 𝑏 𝑋 𝑒 

Keterangan: 

Y = Harga Saham 
a = Konstanta 
b1 s/d b5 = Koefisien Regresi Linier Berganda 
X1 = Return on Asset (ROA) 
X2 = Return on Equity (ROE) 
X3 = Net Profit Margin (NPM) 
X4 = Debt to Equity Ratio (DER) 
X5 = Earning Per Share (EPS) 
e = Standar Error 

 

Dalam analisis regresi berganda, nantinya akan diperoleh hasil dari uji-uji 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini, seperti nilai koefisien determinasi (R2) 

yang mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan 
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variabel dependen. Kemudian uji t yang mengukur hubungan variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial ataupun masing-

masing. Serta uji f yang mengukur hubungan variabel independen terhadap 

variabel dependen secara simultan atau bersama-sama. 

  




