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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu 

yang mempunyai karakteristik tertentu. Penelitian ini menggunakan populasi 

perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

dan mengambil periode tahun 2010 hingga tahun 2014. Penentuan sampel 

penelitian didasarkan menggunakan metode purposive sampling, yaitu sampel 

perusahaan yang dipilih didasarkan dengan patokan khusus, yaitu : 

1. Perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dari tahun 2010-2014. 

2. Perusahaan sektor barang konsumsi yang menerbitkan laporan 

keuangan tahunan pada kurun waktu 2010-2014 melalui Bursa 

Efek Indonesia dan tidak sedang proses delisting. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan sumber data yang 

digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id yang

http://www.idx.co.id/
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berupa laporan keuangan perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. 

Berdasarkan pada kriteria-kriteria yang telah ditentukan, maka 

perusahaan industri barang konsumsi yang menjadi sampel dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut yang ditunjukan pada tabel 3.1 

Tabel 3.1  

Jumlah sampel berdasarkan karakteristik sampel 

  Jumlah Perusahaan 

kriteria sampel 2010 2011 2012 2013 2014 total 

Perusahaaan sektor barang konsumsi 33 33 33 33 33 165 

perusahaan sektor barang konsumsi 

yang tidak melaporkan laporan 

keuangan (8) (6) (5) (4) (2) (25) 

Jumlah Sampel 25 27 28 29 31 140 
Sumber : data sekunder yang diolah, 2017 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

  Data di penelitian ini dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi. 

Teknik ini digunakan untuk mendokumentasikan data yang diperlukan. 

3.4 Definisi dan Pengukuran Variabel 

3.4.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah return saham. Menurut 

Jogiyanto (2000) return merupakan gambaran hasil yang diperoleh investor 

pada saat melakukan aktivitas investasi dalam periode tertentu yang berupa 

capital gain (loss) dan yield. Untuk saham biasa yang membayar dividen 

periodik sebesar Dt rupiah perlembarnya, maka yield adalah sebesar Dt/Pt-1. 
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 Pengukuran return saham menurut Jogiyanto (2000): 

  

Keterangan : 

R i,t  = return saham i untuk waktu t (hari, bulan, tahun berjalan, dan 

(sebagainya). 

P t  =  Price, yaitu harga waktu t 

P t-1   =  price, yaitu harga untuk waktu sebelumnya (kemarin, bulan lalu, 

tahun lalu, dan seterusnya) 

D t = Dividen Tunai. 

3.4.2 Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu : Current Ratio (CR), 

Debt to Total Asset Ratio (DAR), Return on Asset (ROA), Total Asset 

Turnover (TATO) dan Frekuensi Perdagangan. 

3.4.2.1 Current Ratio (CR) 

 Menurut Foster (1986), current ratio dapat dihitung dengan 

rumus sebagai berikut: 

     CR =   

3.4.2.2 Debt to Total Asset Ratio (DAR) 
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 Menurut Foster (1986)  debt to total asset ratio  dapat dihitung 

dengan rumus sebagai berikut: 

    DAR =   

3.4.2.3 Return on Asset (ROA) 

 Menurut Foster (1986)  return on asset dapat dihitung dengan 

rumus sebagai berikut: 

     ROA =   

 3.4.2.4 Total Asset Turnover 

 Menurut Foster (1986) total asset turnover dapat dihitung 

dengan rumus sebagai berikut : 

  TATO =   

3.4.2.5 Frekuensi Perdagangan 

Frekuensi menggambarkan berapa kali saham suatu emiten 

diperjualbelikan dalam kurun waktu tertentu (Silviyani, 2014). 

Frekuensi perdagangan yang tinggi menunjukan bahwa saham tersebut 

aktif diperdagangkan. Indikator saham dikatakan aktif diperdagangkan 

apabila frekuensi perdaganganya ≥75 kali perdagangan. 

3.5 Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunanakan metode 

analisis data yaitu model regresi berganda. Regresi berganda merupakan 

pengukuran secara kuantitatif guna mengetahui seberapa besar pengaruh dari 
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perubahan variabel independen terhadap perubahan variabel dependen 

serta memprediksi atau perkiraan nilai variabel dependen yang didasarkan dari 

nilai variabel independen. Sebelum melakukan uji regresi data, uji asumsi 

klasik harus terpenuhi agar data diuji tidak bias. 

3.5.1. Uji Asumsi Klasik 

3.5.1.1 Uji Normalitas 

 Menurut Ghozali (2011:160) Uji normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi, variabel penggangu atau residual 

memiliki distribusi normal. Untuk menguji normalitas data dilakukan 

dengan uji kolmogorov-smirnov dengan menggunakan tingkat 

signifikansi 0,05. Variabel pengganggu atau residual dinyatakan 

berdistribusi normal jika  nilai signifikansi lebih besar dari 5% atau 

0,05. 

3.5.1.2 Uji Heteroskedastisitas 

Ghozali (2011) menyatakan uji heteroskedastisitas digunakan 

untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan variance residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain dalam model regresi. Variance yang 

menunjukan kesamaan dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain disebut homokesdastisitas, apabila variance residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain berbeda disebut heteroskedastisitas.  

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan 
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dengan menggunakan Uji Glejser, yaitu dengan meregresikan 

nilai absolut residual dan mengabsolutkan variabel dependen. 

Residual adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi; 

dan absolut adalah nilai mutlaknya. Terjadi atau tidak terjadinya 

heteroskedastisitas dapat terlihat dari probabilitas signifikansinya. 

Model dinyatakan bebas heteroskedastisitas jika nilai signifikansi 

masing-masing variabel independen lebih besar dari 5% atau 0,05. 

3.5.1.3 Uji Autokorelasi 

     Menurut Ghozali (2011:110) uji autokorelasi bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi linear berganda ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada perode t dengan kesalahan 

penganggu pada perode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan terdapat masalah autokorelasi. 

     Model regresi yang baik adalah model yang bebas dari 

autokorelasi. Dalam penelitian ini autokorelasi diuji dengan 

menggunakan uji Durbin Watson (DW Test). Model dapat 

disimpulkan lolos uji autokorelasi jika memenuhi persyaratan nilai 

DW Test, dimana du < DW < 4-du. Jika DW lebih kecil dibandingkan 

dengan du atau lebih besar 4-du, maka Ho ditolak yang berarti terdapat 

autokorelasi. Jika terletak diantara du dan 4-du, maka Ho dierima yang 

berarti tidak ada autokorelasi. 
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Uji autokorelasi dilakukan untuk melihat apakah terjadi korelasi 

antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan yang lain di 

model regresi. Ada tidaknya korelasi dapat diputuskan dengan tolak 

ukur (Ghozali, 2011): 

1. Apabila dW < dL atau dW > (4-dL), artinya terdapat korelasi. 

 2. Apabila  dU < dW < (4-du), artinya tidak terjadi korelasi. 

 3. Apabila dL < dW < dU atau (4-dU < dW < (4-dL), artinya tidak ada 

kesimpulan. 

3.5.1.4 Uji Multikolinearitas 

     Menurut Ghozali (2011:105) uji multikolonieritas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas (independen). Adanya multikolinearitas mengakibatkan 

estimasi yang dihasilkan menjadi kurang tepat. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. 

     Salah satu cara untuk mendeteksi multikolonieritas dilakukan 

dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai 

Tolerance. Jika nilai VIF kurang dari 10 serta angka tolerance lebih 

dari 0,10 maka dalam model regresi tidak mengalami masalah 

multikoloneritas dan layak digunakan untuk peramalan. 

3.6 Analisis Regresi Linier Berganda 

Uji analisis linier berganda merupakan  analisis dalam bentuk 

hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau banyak variabel 
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independen yang terlibat. Analisis regresi linier berganda digunakan 

untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari variabel independen yaitu CR 

( ), DAR ( ), ROA( ), TATO( ), dan Frekuensi Perdagangan( ), 

terhadap variabel dependen Return Saham (Y). Model persamaan dirumuskan 

sebagai berikut: 

 

 

 Keterangan: 

 Y  = Return Saham 

  = Current Ratio (CR) 

  = Debt to Total Asset Ratio (DAR) 

  = Return on Asset (ROA) 

  = Total Asset Turnover (TATO) 

  = Frekuensi Perdagangan 

    = Bilangan Konstanta 

    = Koefisien Regresi 

 e    = Kesalahan Pengganggu 

 

 3.6.1 Uji Statistik 

 Uji statistik dilakukan untuk melihat pengaruh secara simultan maupun parsial 

antara Current Ratio (CR), Return on Asset (ROA), Debt to Total Asset Ratio 

Y =   + e 
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(DTA), Total Asset Turnover (TATO), dan Frekuensi Perdagangan terhadap 

Return Saham. 

  3.6.1.1 Uji F 

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh secara bersama-sama 

(simultan) antara Current Ratio (CR), Return on Asset (ROA), Debt to 

Total Asset Ratio (DAR), Total Asset Turnover (TATO), dan 

Frekuensi Perdagangan terhadap Return Saham. Pengujian ini 

dilakukan dengan menggunakan uji dua arah dengan hipotesis sebagai 

berikut : 

1. Sig > 0.05 artinya tidak ada pengaruh signifikan dari variabel 

bebas secara bersama-sama. 

2. Sig < 0.05 artinya ada pengaruh secara signifikan dari variabel 

bebas secara bersama-sama. 

Penentuan besarnya F hitung menurut Ghozali (2011) menggunakan 

rumus : 

  =  

 

Keterangan : 

R = Koefisien determinan 

n = Jumlah observasi 
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k = Jumlah Variabel 

Kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut : 

1. F hitung < F tabel. Artinya variabel bebas secara bersama-sama 

tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 

2. F hitung > F tabel. Artinya variabel bebas secara bersama-sama 

berpengaruh  terhadap variabel terikat. 

3.6.1.2  Uji T 

Uji T dilakukan untuk melihat pengaruh secara parsial 

(individu) antara Current Ratio (CR), Return on Asset (ROA), Debt to 

Total Asset Ratio (DAR), Total Asset Turnover (TATO), dan 

Frekuensi Perdagangan terhadap Return Saham. Pengujian ini 

dilakukan dengan menggunakan uji dua arah dengan hipotesis sebagai 

berikut : 

1. Sig CR > 0.05, artinya tidak ada pengaruh secara signifikan dari 

variabel Current Ratio (CR) terhadap Return Saham. 

Sig CR < 0.05, artinya ada pengaruh secara signifikan dari variabel 

variabel Current Ratio (CR) terhadap Return Saham. 

2. Sig DAR > 0.05, artinya tidak ada pengaruh secara signifikan dari 

variabel Debt to total asset ratio (DAR) terhadap Return Saham. 

Sig DAR < 0.05, artinya ada pengaruh secara signifikan dari 

variabel Debt to total asset ratio (DAR)  terhadap Return Saham. 
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3. Sig ROA > 0.05, artinya tidak ada pengaruh secara signifikan dari 

variabel Return on asset (ROA) terhadap Return Saham. 

Sig ROA < 0.05, artinya ada pengaruh secara signifikan dari 

variabel Return on asset (ROA) terhadap Return Saham. 

4. Sig TATO > 0.05, artinya tidak ada pengaruh secara signifikan 

dari variabel Total Asset Turnover (TATO)  terhadap Return 

Saham. 

Sig TATO < 0.05, artinya ada pengaruh secara signifikan dari 

variabel Total Asset Turnover (TATO)  terhadap Return Saham. 

5. Sig Frekuensi > 0.05, artinya tidak ada pengaruh secara signifikan 

dari variabel Frekuensi Perdagangan terhadap Return Saham. 

Sig Frekuensi < 0.05, artinya ada pengaruh secara signifikan dari 

variabel Frekuensi Perdagangan terhadap Return Saham. 

Ghozali (2011), Untuk menilai t hitung digunakan rumus: 

   =  

Kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut : 

1. t hitung < t tabel, artinya variabel bebas tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel terikat. 

2. t hitung > t tabel, artinya variabel bebas berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel terikat. 




