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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis dari penelitian ini ialah asosiatif. Penelitian semacam ini ditujukan 

untuk memberikan pengetahuan mengenai pengaruh atau hubungan antara 

dua variabel atau lebih. Penelitian asosiatif mampu memberikan teori – teori 

yang akan menjelaskan suatu permasalahan. Dasar untuk mengetahui 

hubungan antar variabel yang dipilih adalah dengan menggunakan 

perhitungan statistik dan teknik analisis kuantitatif. 

B. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Perusahaan yang bergerak dalam bidang kontruksi dan bangunan yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada kurun waktu 2016-2018 

merupakan populasi daripada penelitian ini. Sampel ditentukan dengan 

menggunakan metode purposive sampling. Metode ini bertujuan untuk 

menetapkan suatu kriteria tertentu sesuai tujuan peneliti. Berikut kriteria yang 

telah ditetapkan, yaitu: 

1. Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan periode 2016-2018 

2. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan periode 2016-2018 

3. Perusahaan menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangan 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Uraian mengenai batasan variabel yang dimaksud atau tentang apa yang 

diukur oleh variabel akan tertuang dalam definisi operasional. Definisi 

operasional mampu dalam mengidentifikasi kriteria yang dapat diobservasi 
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sehingga membuat mudah pengukuran variabel. Sedangkan, pengukuran 

variabel meerupakan metode atau cara yang digunakan peneliti untuk 

memperoleh informasi berkaitan dengan variabel yang diteliti. Berikut adalah 

definisi operasional dan pengukuran variabel yang dipilh: 

Variabel Dependen 

Nilai Perusahaan (Y) 

Suatu nilai yang mencerminkan harga saham yang dibentuk oleh 

permintaan dan penawaran disebut dengan nilai perusahaan. Nilai perusahaan 

diproksikan melalui Price to Book Value (PBV) yaitu perbandingan antara 

harga saham saat penutupan dengan nilai buku saham. Price to Book Value 

(PBV) dirumusukan sebagai berikut: 

     
                      

                    
 

Keterangan: 

PBV   : nilai perusahaan 

Market Price per Share : nilai pasar harga saham saat penutupan 

Book Value per Share : nilai buku per lembar saham 

Variabel Independen 

1. Profitabilitas (X1) 

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengefektifkan laba 

bersih perusahan adalah dengan memanfaatkan aset dalam perusahaan itu 

sendiri. Dari pemikiran tersebut, maka profitabilitas akan dihitung 

menggunakan Return On Assets (ROA). Perhitungan ROA digunakan 

untuk membagi antara laba bersih setelah pajak dengan total aset 

keseluruhan. Berikut adalah rumus Return On Assets (ROA): 
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Keterangan: 

ROA    : profitabilitas 

Net Income After Tax  : laba bersih setelah pajak 

Total Assset   : Jumlah aset 

2. Invesment Opportunity Set (X2) 

Investment Opportunity Set (IOS) merupakan tambahan modal 

saham perusahaan untuk meningkatkan produktifitas aset sehingga 

berdampak pada pertumbuhan perusahaan. Capital Expenditure to Book 

Value Asset (CAPBVA) menjadi alat ukur IOS. Rumusnya adalah: 

        
                      ( )                         (   )

           ( )
 

Keterangan: 

CAPBVA   : investment opportunity set 

Book Value Fixeed Asset(t) : nilai buku aset tetap tahun sekarang 

Book Value Fixeed Asset(t-1) : nilai buku aset tetap tahun lalu 

Total Assset   : Jumlah aset 

3. Free Cash Flow (X3) 

Kas yang diperoleh dari selisih antara arus kas opersai dengan 

belanja modal disebut dengan free cash flow. Kas tersebut dibelanjakan 

oleh perusahaan bertujuan untuk memenuhi kapasitas produksi. 

Perhitungan free cash flow ini ialah: 

                                            

Keterangan: 

FCF (Free Cash Flow) : arus kas bebas  

Cash Flow Operation : arus kas operasi 
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Capital Expenditure  : belanja modal 

4. Kepemilikan Manajerial (X4) 

Kepemilikan manajerial adalah proporsi kepemilikan suatu saham 

yang dimiliki oleh para manajemen perusahaan yang diukur dari 

prosentase jumlah saham manajemen. Kepemilikan manajerial diprosikan 

sebagai berikut: 

    
∑                

∑                  
       

Keterangan: 

KM   : kepemilikan manajerial 

Managerial Stock : saham manajerial 

Outstanding Share : saham beredar 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data sekunder dipilh dalam penelitian ini. Data sekunder memiliki 

arti bahwa data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek 

penelitian. Data sekunder diambil dari suatu sumber yang sudah ada. Contoh 

data sekunder adalah laporan keuangan perusahaan, laporan tahuhan 

perusahaan, majalah, koran, catatan pemerinah, dan lain sebagainya. Sumber 

data sekunder peneliti adalah website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI). 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang 

digunakan menganalisa sebuah catatan peristiwa dimassa lalu. Teknik 

dokumentasi penting dilakukan peneliti mengingat penelitian ini adalah suatu 

penelitian yang bersifat time series atau runtut waktu. Teknik ini dilakukan 
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denngan cara men-download laporan keuangan dan laporan tahunan dari 

website resmi Buersa Efek Indonesia. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah sebuah cara atau tahapan proses penelitian dengan 

tujuan mengungkap suatu pola – pola gejala permasalahan yang diteliti agar 

laporan penelitian menghasilkan informasi simpulan dan atau untuk 

menyediakan rekomendasi untuk pembuat kebijakan. Berikut teknik analis 

data yang akan digunakan: 

1. Analisis Deskriptif Statistik 

Deskriptif statistik adalah teknik analisis tang digunakan untuk 

mendeskripsikan atau menggambarkan objek penelitian yang diambil dari 

sampel. Data yang dimiliki akan dideskripsikan dalam metode ini. 

Deskriptif statistik hanya memberikan informasi data yang dimiliki tanpa 

dapat menarik kesimpulan dari data tersebut. 

2. Analisis Regresi Berganda 

a. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan sebuah persyaratan untuk 

menganalisis regresi linier berganda. Beberapa uji asumsi klasik yang 

dilakukan adalah:  

1) Uji Normalitas 

Uji ini bertujuan untuk melihat apakah nilai residual 

terdistribusi dengan normal atau tidak. Kriteria dalam pengambilan 

keputusan adalah apabila probabilitas >0.05 maka residual 
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memiliki distribusi normal. Apabila nilai probabilitas <0.05 maka 

residual tidak memiliki distribusi normal. Peneliti memilih uji 

Kolmogorov Smirnov untuk menguji normalitas data. 

2) Uji Multikolinearitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

korelasi yang tinggi diantara variabel – variabel bebas dalam suatu 

model regresi linier berganda. Hubungan variabel bebas terhadap 

variabel terikat akan terganggu apabila terdapat korelasi yang 

tinggi pada variabel bebasnya. Nilai tolerance <0.10 akan menjadi 

nilai cut off yang sering dipakai untuk menunjukkan  adanya 

multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini dapat dilkukan dengan 

variance inflation factor (VIF). 

3) Uji Autokorelasi 

Uji ini digunakan untk mengetahui apakah terjadi korelasi 

antara periode t dengan periode t-1. Uji ini hanya dilakukan untuk 

penelitian time series atau runtut waktu. Uji ini dapat dilakukan 

dengan uji Durbin-Watson. 

4) Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Model regresi yang diperlukan adalah 

adanya kesamaan varians stu pengamatan ke pengamatan lain. Uji 

glejser dapat dipilih untuk pengujian heteroskedastisitas. 
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b. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menganalisis apakah variabel 

bebas yang diteliti memiliki pengaruh terhadap variabel bebas. berikut 

merupakan uji hipotesis yang dilakukan : 

1) Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi di dalam analisis regresi linier 

berganda sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan 

semua variabel bebas menjelaskan varians dari variabel terikatnya. 

Secara sederhana koefisien ini dihitung dengan mengggunakan 

nilai R. Hal ini mengetahui bahwa nilai R Square adalah antara 0 

sampai dengan 1. 

2) Uji F 

Uji ini dikenal dnengan uji model Anova, yaitu model yang 

menjelaskan bagaimana pengaruh semua variabel bebas secara 

bersama – sama terhadap variabel terikatnya. Model ini juga 

berguna untuk mengetahui apakah model regresi pada penelitian 

cocok digunakan atau tidak. Jika nilai signifikan <0.05% maka 

model regresi cocok untuk diaplikasikan di dalam penelitian, 

begitupun juga sebaliknya. Apabila nilai signifikan >0.05% maka 

model regresi kurang cocok untuk peramalan. Uji F dilakukan 

dengan membandingan nilai F tabel dengan Fhitung. 

3) Uji t 

Persamaannya dapat ditulis sebagai berikut: 

                                  

Keterangan: 
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Y  : nilai perusahaan 

b1,b2,b3,b4 : koefisien regresi 

X1  : profitabilitas 

X2  : investment opportunity set 

X3  : free cash flow 

X4  : kepemilikan manajerial 

e  : variabel pengganggu 

Uji t atau uji parsial ini adalah uji yang digunakan untuk 

mengetahui apakah variabel bebas yang diteliti berpengaruh 

terhadap variabel terikatnya. Uji ini dilakukan dengan melihat 

nilai signifikan di dalam tabel koefisien. Sama dengan uji F, nilai 

signifikan uji t harus dibawah 0.05%, angka ini merupakan 

persyartan agar hipotesis diterima. Namun apabila nilai signifikan 

lebih dari 0.05% maka hipotesis ditolak. Atau dengan 

membandingkan antara nilai t tabel dengan t hitung.  


