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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini 

mempunyai tingkatan tertinggi dibandingkan dengan diskriptif dan komparatif 

karena dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi 

unguk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala (Sartono, 2010), 

Menurut (Fauzi, 2009)  asosiatif adalah hubungan dua variabel yang tidak saling 

mengikat, tetapi lebih mengarah kepada bentuk kerjasamanya. 

Dari teori diatas, dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan jenis 

penelitian yang tujuannya menganalisis hubungan korelasi maupun hubungan 

sebab akibat dan penelitian setidaknya memiliki 2 variabel penelitian. 

B. Populasi dan Sampel  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

pada ISSI tahun 2017. Populasi dalam penelitian ini terdapat 53 perusahaan yang 

terdaftar di Index Saham Syariah Indonesia (ISSI) sektor properti dan real estate 

selama periode pengamatan dari tahun 2017.  

Pengambilan sampel dari laporan keuangan perusahaan real estate yang 

terdaftar di ISSI diharapkan dapat mendeteksi nilai perusahaan yang 

menggunakan prinsip-prinsip syari’ah. Metode penentuan sampel ini adalah 
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Purposive Sampling Method yaitu: pengambilan data disesuaikan dengan kriteria-

kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun kriterianya sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang terdaftar di Index Saham Syariah Indonesia (ISSI) 

properti dan real estate selama periode pengamatan dari tahun 2017. 

2. Perusahaan yang aktif dalam perhitungan saham periode 2017 di ISSI 

3. Perusahaan yang tidak mengalami rugi selama periode pengamatan pada 

tahun 2017. 

4. Perusahaan yang memiliki data-data lengkap untuk data variabel selama 

periode tahun 2017. 

C. Variabel Dan Pengukurannya 

1. Variabel Independen  

Penelitian ini melibatkan variabel yang terdiri dari tiga variabel bebas 

(independen) dan satu variabel terikat (dependen). Variabel independen 

dalam penelitian ini meliputi CR, EPS, dan DER. Variabel dependennya 

adalah nilai perusahaan. 

Variabel Independen (X) 

a. Current Ratio  (X1) 

Current ratio adalah membandingkan antara total asset lancar dengan 

kewajiban lancar (current assets/current liabilities). Tersedianya sumber 

kas untuk memenuhi kewajiban tersebut berasal dari kas atau konversi 

kas dari asset lancar (Hasania, 2016). 
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b. Profitabilitas (X2) 

EPS dapat diperoleh dengan membagi laba bersih perusahaan dengan 

jumlah saham beredar. Kemampuan perusahaan menghasilkan laba per 

lembar saham merupakan indikator fundamental keuangan perusahaan 

yang sering kali dipakai acuan untuk mengambil keputusan investasi 

dalam saham (Yendrawati, 2013). 

    
           

                    
 

c. Struktur Modal (X3) 

Debt to Equity Ratio adalah suatu upaya untuk memperlihatkan dalam 

format lain, proporsi relatif dari klaim pemberi pinjaman terhadap hak 

kepemilikan, dan digunakan sebagai ukuran hutang (Helfert, 1997). 

     
          

            
 

2. Variabel Dependen (Y) 

Nilai Perusahaan (Y) 

Nilai perusahaan dapat dilihat dari perbandingan antara harga pasar 

per lembar saham dengan nilai buku perlembar saham. Nilai perusahaan 

dalam penelitian ini dikonfirmasikan melalui Price BookValue (PBV). 

PBV mengukur nilai yang diberikan pasar kepadamanajemen dan 

organisasi perusahaan sebagai sebuah perusahaan yang terus tumbuh 

(Brigham dan Houston, 2001) 



19 
 

 

Pertumbuhan perusahaan menunjukkan Investment Opportunity Set 

(IOS) atau set kesempatan investasi dimasa datang. Proksi untuk IOS 

adalah nilai pasar dibagi dengan nilai buku (Hartono, 2000). 

Price to Book Value = 
           

         
 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini 

adalah:  

Data kuantitatif adalah data berupa angka-angka yang memiliki satuan 

hitung dan dapat dihitung secara matematik. Informasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk sudah 

jadi, telah dikumpulkan dan diolah pihak lain. 

Data pada penelitian ini dapat diperoleh melalui Indonesian CapitalMarket 

Directory (ICMD), tahun 2017. Selain itu data dan informasi lain diperoleh dari 

jurnal, textbook, surat kabar dan internet. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu 

studi pustaka dan studi dokumentasi. Studi pustaka, dengan memahami literature 

yang memuat pembahasan berkaitan dengan penelitian dengan mempelajari 

artikel, jurnal serta penelitian terdahulu. Sedangkan dokumentasi dilakukan 

dengan cara mengumpulkan laporan keuangan dan data lain yang dipublikasikan 

oleh ISSI melalui situs BEI. 
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F. Teknik Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah syarat statistik yang harus dipenuhi dalam 

analisis regresi linier berganda. Berikut adalah uji asumsi klasik yang 

digunakan 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji kenormalan data. Uji 

normalitas bertujuan menguji apakah variabel bebas dan terikat keduanya 

memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013). Uji normalitas yang 

digunakan adalah uji parametik dengan menggunakan skewness-kurtosis. 

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 diantara variabel bebas 

(Ghozali, 2013). 

c. Uji Heteroskedasitas 

Uji heterosdesitas bertujuan untuk menguji apakah apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residul satu pengamat 

ke pengamat lain (Ghozali, 2013). 

2. Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi Berganda 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan 

menggunakan program SPSS. Digunakan analisis regresi linier berganda 
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karena analisis regresi digunakan untuk meneliti pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat serta menunjukkan arah hubungan variabel-

variabel tersebut. Hasil dari analisis regresi adalah berupa koefisien 

untuk masing-masing variabel independen. Dalam penelitian ini variabel 

independen yang digunakan adalah struktur modal dan  kinerja keuangan 

perusahaan. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Nilai Perusahaan. 

Y = a+b1x1+ b2x2 + b3x3+ e 

Dimana:  

Y= variabel terikat 

a= konstanta 

b1,b2,b3= koefisien regresi 

x1,x2,x3= variabel bebas 

b. Koefisien Determinasi (R²) 

(Ghozali, 2013), pengukuran koefisien determinasi dilakukan untuk 

mengetahui persentase pengaruh variabel independen terhadap perubahan 

variabel dependen. Dari ini diketahui seberapa besar variabel dependen 

mampu dijelaskan oleh variabel independennya, sedangkan sisanya 

dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model. 

 


