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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Jenis Dan Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kuanntitatif. Penelitian deskritif meliputi pengumpulan data untuk 

diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status trakhir dari subjek 

penelitian.21 Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 

perusahaan yang telah dipublikasikan. 

B. Populasi Dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor 

industri barang dan konsumsi yang terdaftar pada OJK yang laporan keuangan 

telah dipublikasikan melalului situs www.idx.co.id pada tahun 2017.  

Metode pemilihan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling. 

Purposive sampling adalah memilih sampel penelitian secara sengaja dengan 

pertimbangan khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini 

menggunakan purposive sampling dengan kiteria sebagai berikut: 

1. Saham perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar pada 

OJK  tahun 2017.  

2. Perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang mengeluarkan laporan 

keuangan secara lengkap

                                                           
21 Mudjarad kuncoro, metode riset untuk bisnis dan ekonomi, Jakarta: erlannga, 2013. Hlm.12 
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C.  Operasional Variabel  

1. Variabel Dependen (Terikat) 

Variabel dependen (Y) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

bebas (X). Penelitian ini peneliti menggunakan variabel dependen berupa 

naik atau turunya harga saham perusahaan sektor barang dan konsumsi yang 

terdaftar pada OJK tahun 2017. 

2. Variabel Independen (Bebas) 

Variabel independen (x) adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen (x). variabel independen (x) dalam penelitian ini adalah Curent 

Ratio (CR), Earning Per Share (Eps), Return On Equity (ROE). 

a. Current Ratio 

Current Ratio adalah rasio yang membandingkan liabilitas jangka 

pendek dengan sumber daya jangka pendek (aktiva lancar) yang tersedia 

untuk memenuhi liabilitas tersebut. Semakin baik current ratio maka akan 

semakin liquid perusahaan tersebut, sehingga dapat meningkatkan minat 

para investor. Rumus dalam mencari ratio ini adalah : 

Curent Ratio =
aktiva lancar (AL)

utang lancar (UL)
 

b. Earning Per Share 

Earning Per Share atau pendapatan per lembar saham adalah suatu 

pemberian keuntungan yang diberikan kepada investor yang memegang 

setiap lembar saham. Rumus dalam mencari ratio ini adalah: 

Earning Per Share =
laba bersih 

jumlah saham yang beredar 
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c. Return On Equity  

Return On Equity adalah kemapuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki oleh 

perusahaan tersebut semakin tinggi rasio ini maka perusahaan yang 

bersangkutan menggunakan modal sendiri tersebut digunakan secara 

efisien. Rumus dalam mencari ratio ini adalah  

Return On Equity =
laba bersih setelah pajak

modal sendiri 
 

3. Metode Pengumpulan Data  

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Pada 

penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan dan perusahaan 

sampel. Data yang diperoleh didapatkan dari laporan kuangan perusahaan 

sektor barang dan konsumsi yang terdaftar pada OJK melalui situs 

www.idx.co.id. 

4. Analisis Data  

a. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik digunakan untuk menilai persamaan regresi 

yang digunakan sudah memenuhi syarat Best Linear Unbiased Estimator 

(BLUE). Terdapat empat pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini 

yaitu : 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data penelitian 

yang diperoleh berdistribusi normal atau mendekati normal, karena data 

yang baik adalah data yang menyerupai distribusi normal. Uji 
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normalitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah 

uji Kolmogorov Smirnov.  

Uji normalitas dengan nilai uji kolgomorov smirnov dapat 

menggunakan program analisis statistik IBM SPSS statistic 20. Apabila 

nilai probabilitas ≥ 0,05 mka data dinyatakan berdistribusi normal, 

namun sebaliknya apabila nilai < 0,05 maka data dapat dinyatakan 

berdistribusi tidak normal. 2 penelitian ini peneliti menggunakan uji 

skewness kurtosis, dengan catatan jika nilai rasio kurtosis berada 

diantara -2 sampai dengan +2 maka data berdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas merupakan syarat dari semua uji hipotesis 

kausalitas atau regresi. Multikolineritas dapat dideteksi dengan 

menghitung koefisien korelasi ganda dan membandingknnya dengan 

koefisien korelasi antar variabel bebas. Uji multikolineritas digunkan 

untuk mengetahui kesalahan standar estimasi model dalam penelitian.  

Akibat yang muncul jika sebuah model regresi berganda memiliki 

kasus multikolineritas adalah kesalahan standar estimasi akan 

cenderung meningkatkan dengan bertambahnya variabel eksogen yang 

masuk pada model, sehingga signifikasi yang digunakan akan menolak 

hipotesis nol akan semakin besar, akibatnya model regresi yng 

diperoleh tidak sahih (valid) untuk menaksir variabel endogen. Menguji 

adanya kasus kasus multikolineritas adalah dengan patokan nilai VIF 

                                                           
2 Imam gunawan, statistic inferensial, (Jakarta: pt raja grafindo persada, 2016). Hlm 93 
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(variance inflation factor) dan koefisian korelasi antar variabel bebas. 

Karim dan hadi (2007) berpendapat bahwa untuk melihat adanya kasus 

multikolinearitas adalah dengan melihat VIF, apabila VIF suatu model 

kurang dari 10, maka model tersebut dinyatakan bebas dari kasus 

multikolinearitas.3 

3. Uji Heteroskedastisitas  

Heteroskedastisitas artinya variance variabel dalam model tidak 

sama, salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihat adanya kasus 

heteroskedastistas adalah dengan memperhatikan plot dari sebaran 

residual (*ZRESID) dan variabel yang diprediksikan (*ZPRED). Jika 

sebaran titik-titik dalam plot tidak menunjukan adanya suatu pola 

tertentu, maka dapat dikatakan bahwa model terbebas dari asumsi 

heteroskedastitas.  

Berdasarkan gambar scatterplot, dapat diketahui bahwa sebaran 

residual (*ZRESID) dan variabel yang diprediksikan (*ZPRED), yakni 

sebaran titik-titik dalam plot tidak menunjukan adanya suatu pola 

tertentu, maka dapat dikatan bahwa model terbebas dari asumsi 

hetoreskedastistas.4 

b. Regresi Berganda 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

berganda, digunakan untuk menguji variabel independen CR, EPS, ROE, 

                                                           
3 Imam gunawan, statistic inferensial, (Jakarta: pt raja grafindo persada, 2016). Hlm. 103 
4 Ibid. hlm. 103 
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terhadap variabel dependen harga saham. Model analisis regresi berganda 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Y = a + β1X1 + β2X2 + β3X3 

Dimana: 

Y = harga saham 

a = konstata  

β1 – β2 = koefisienan regresi variabel independen  

X1 = Current Ratio  

X2 = Earning Per Share  

X3 = Return On Equity  

 


