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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan yang 

tercatat dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014- 

2016. Saham perusahaan yang terdaftar di indeks LQ-45 merupakan saham 

yang memiliki likuiditas tinggi, kapitalisasi pasar yang tinggi, aktif 

diperdagangkan, dan memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Bursa Efek 

Indonesia memantau perkembangan saham perusahaan yang masuk kategori 

LQ-45. 

Metode pemilihan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan 

kriteria sebagai berikut : 

1. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ-45 yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memiliki laporan 

keuangan tengah tahunan dan laporan tahunan periode 2014-2016 

Tabel 3.1 

Data Sampel Penelitian 

No. Identifikasi Perusahaan Jumlah 

1 Perusahaan LQ-45 periode Februari-Juli 2014 45 

2 Perusahaan LQ-45 periode Agustus 2014- Januari 2015 45 

3 Perusahaan LQ-45 periode Februari-Juli 2015 45 

4 Perusahaan LQ-45 periode Agustus 2015- Januari 2016 45 

5 Perusahaan LQ-45 periode Februari-Juli 2016 45 

6 Perusahaan LQ-45 periode Agustus 2016- Januari 2017 45 

 Jumlah Sampel 270 

Lampiran 1, hal 79
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B. Sumber dan Jenis Data Penelitian 

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder 

adalah data yang dikumpulkan dari suatu sumber untuk selanjutnya dapat 

diolah oleh peneliti. 

Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Data emiten yang terdaftar dalam perusahaan LQ-45 periode Februari 

2014- January 2017 (www.idx.co.id)  

2. Data rasio keuangan yang diperoleh dari laporan keuangan tengah 

tahunan dan laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di 

perusahaan LQ-45 (https://ticmi.co.id/)  

3. Data historis harga saham individual yang diperoleh dari 

(https://finance.yahoo.com)  

 

C. Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian 

1. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel bebas yang memberikan 

pengaruh pada variabel terikat dalam hubungan positif maupun negatif. 

Ada delapan variabel dalam penelitian ini yaitu : 

a. Quick Ratio (QR) 

Quick ratio digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan. 

Semakin besar quick ratio perusahaan maka imbal hasil saham yang 

diberikan perusahaan akan semakin besar.  

http://www.idx.co.id/
https://ticmi.co.id/
https://finance.yahoo.com/
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Quick ratio dapat dihitung dengan menggunakan rumus Hanafi & 

Halim (1996) : 

 

Keterangan : 

Quick ratiot  =   Quick ratio periode t 

(Aktiva Lancar - Persediaan)t  = Aktiva lancar dikurangi 

persediaan perusahaan periode t 

Hutang Lancart  = Hutang lancar perusahaan 

periode t 

t LQ-45 periode Februari-Juli = Laporan keuangan kuartal II 

t LQ-45 periode Agustus-Januari = Laporan keuangan tahunan 

 

b. Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to Equity Ratio atau rasio total hutang terhadap total 

ekuitas digunakan untuk mengukur solvabilitas perusahaan. Semakin 

besar debt to equity ratio perusahaan maka semakin kecil imbal hasil 

yang diberikan perusahaan. Debt to Equity Ratio dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus: 

 

Keterangan : 

Debt to Equity Ratiot   =  rasio hutang per total ekuitas 

periode t 
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Total Hutangt  = total hutang perusahaan periode t 

Total Ekuitast  =total ekuitas perusahaan periode t 

t LQ-45 periode Februari-Juli = Laporan keuangan kuartal II 

t LQ-45 periode Agustus-Januari = Laporan keuangan tahunan 

 

c. Return On Asset (ROA) 

Return on asset mengukur tingkat profitabilitas perusahaan 

berdasarkan tingkat aset tertentu. Semakin besar return on asset 

perusahaan, maka imbal hasil yang diberikan perusahaan akan 

semakin besar. Return on asset dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus Hanafi & Halim (1996) : 

 

Keterangan : 

Return on assett = Laba per total aset periode t 

Laba Bersiht  = Laba bersih perusahaan periode t 

Total Asett  =total ekuitas perusahaan periode t 

t LQ-45 periode Februari-Juli = Laporan keuangan kuartal II 

t LQ-45 periode Agustus-Januari = Laporan keuangan tahunan 

 

d. Total Asset Turnover (TATO) 

Total asset turnover atau rasio perputaran total aktiva mengukur 

efektivitas penggunaan total aktiva perusahaan. Semakin besar nilai 
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total asset turnover perusahaan, maka semakin efektif pula 

pengelolaan aset perusahaan dan semakin tinggi pula imbal hasil yang 

diberikan perusahaan. Total asset turnover dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus Hanafi & Halim (1996) : 

 

Keterangan : 

Total asset turnovert   = perputaran total aktiva periode t 

Penjualant  = Penjualan perusahaan periode t 

Total Asett  =total ekuitas perusahaan periode t 

t LQ-45 periode Februari-Juli = Laporan keuangan kuartal II 

t LQ-45 periode Agustus-Januari = Laporan keuangan tahunan 

 

e. Kapitalisasi Pasar 

Kapitalisasi pasar adalah total nilai kekayaan yang dimiliki oleh 

perusahaan. Semakin tinggi kapitalisasi pasar perusahaan, maka 

semakin tinggi nilai perusahaan tersebut. Nilai perusahaan yang tinggi 

akan menarik investor untuk menanamkan kelebihan dananya di 

perusahaan tersebut. Sehingga imbal hasil saham yang diharapkan 

investor semakin tinggi. Perhitungan kapitalisasi pasar (MCaP) dapat 

menggunakan rumus Anoraga dan Pakarti (2001) : 
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Penelitian ini menggunakan Logaritma Natural Kapitalisasi 

pasar untuk proses pengolahan data. 

 

Keterangan : 

LN_MCaPt   = Logaritma Natural Kapitalisasi 

Pasar periode t 

MCaPt = Nilai Kapitalisasi Pasar periode t 

Close Pricet = Harga penutupan saham rata-rata 

periode t  

Jumlah saham beredart  = Total Saham perusahaan yang 

beredar sampai periode t 

t LQ-45 periode Februari-Juli   = Januari - Juni  

t LQ-45 periode Agustus-Januari = Juli - Desember 

 

f. Bid Ask Spread 

Bid ask spread sebagai variabel bebas merupakan selisih antara 

bid price dan ask price. Bid price merupakan harga beli tertinggi yang 

menyebabkan para dealer setuju untuk membeli suatu saham. 

Sedangkan ask price merupakan harga jual terendah yang 

menyebabkan para dealer setuju untuk menjual saham tersebut Nany 

(2003). Bid ask spread dihitung dengan menggunakan rumus Stoll 

(1978) : 
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Keterangan : 

 = Bid Ask spread periode ke t 

  = Ask price rata-rata periode t 

 = Bid price rata-rata periode t 

t LQ-45 periode Februari-Juli = Januari - Juni 

t LQ-45 periode Agustus-Januari = Juli - Desember 

 

g. Perubahan Volume Perdagangan 

Rasio imbal hasil melengkapi rasio kapitalisasi pasar. Menurut 

Onoh (2016) pasar yang besar tapi tidak aktif akan memiliki rasio 

kapitalisasi pasar yang besar namun rasio imbal hasil yang kecil. Total 

volume perdagangan dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

Harianto & Sudomo (1998) : 

 

Keterangan : 

TORt = rasio turnover periode t 

Jumlah Saham diperdagangkant  = Total saham perusahaan yang 

diperdagangkan sampai periode t 

Jumlah Saham Beredart  = Total Saham perusahaan yang 

beredar sampai periode t 

t LQ-45 periode Februari-Juli = Januari - Juni 

t LQ-45 periode Agustus-Januari = Juli - Desember 
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2. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel terikat yang dipengaruhi oleh 

variabel bebas yang menjadi perhatian utama peneliti. Dalam penelitian ini 

variabel dependennya adalah imbal hasil saham.  

Menurut Miranty (2012) imbal hasil atau imbal hasil saham adalah 

selisih antara harga saham semula dengan harganya di akhir periode. 

Imbal hasil saham dihitung dengan menggunakan rumus : 

 

Keterangan : 

 = Imbal hasil saham periode t 

 = Harga penutupan saham rata-rata 

periode t 

 = Harga penutupan saham rata-rata 

periode sebelumnya (t -1) 

t LQ-45 periode Februari-Juli = Januari - Juni 

t LQ-45 periode Agustus-Januari = Juli - Desember 

 

 

D. Alat Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik ini bertujuan untuk menunjukan bahwa hasil regresi 

yang akan dilakukan bebas dari semua gejala yang mengganggu ketepatan 
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hasil pengujian. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan 

yaitu : 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi , 

variabel residual berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. 

Uji statistik merupakan salah satu cara untuk mendeteksi apakah 

residual berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas 

suatu data digunakan uji kolmogrov –smirnov. Jika Kolmogrov – 

Smirnov menemukan nilai yang tidak signifikan pada 0,05 (sig>0,05), 

maka hipotesis null (H0) diterima bahwa data residual memiliki 

distribusi normal. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Monika Palupi et al. (2013), heteroskedastisitas adalah 

situasi dimana keragaman variabel independen bervariasi pada data 

yang kita miliki. Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk 

mendeteksi model regresi yang digunakan peneliti memiliki 

ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan 

lain. Suatu data terindikasi situasi heteroskedastisitas ketika varians 

dari residual satu pengamatan dengan pengamatan lain yang berbeda. 

Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari situasi 

heteroskedastisitas. Jika nilai signifikan diatas 5% (sig > 0,05) berarti 

data yang digunakan bebas dari unsur heteroskedastisitas. Pengujian 

heteroskedastisitas data penelitian ini menggunakan uji glejser. 
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c. Uji Autokorelasi 

Menurut Monika Palupi et al. (2013) autokorelasi adalah korelasi 

antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu 

maka umumnya terjadi pada data time series. Uji autokorelasi ini 

berguna untuk mendeteksi apakah dalam suatu regresi linier berganda 

terdapat korelasi antara residual periode sekarang (t) dengan residual 

pada periode sebelumnya (t-1). Regresi linier berganda yang bebas 

dari autokorelasi merupakan model regresi yang baik. Salah satu alat 

uji yang digunakan untuk mengetahui adanya autokorelasi adalah uji 

durbin-watson (DW). 

d. Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

peneliti memiliki korelasi antar variabel independennya. Model 

regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari korelasi diantara 

variabel independennya dikarenakan multikolinearitas menyebabkan 

regresi menjadi tidak efisien. Gejala multikolinearitas dapat dideteksi 

dari nilai tolerance value dan variance inflation factors (VIF). Jika 

tolerance value < 0,1 atau VIF > 10 maka model regresi tersebut 

terindikasi adanya multikolinearitas. 

2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan dengan alat analisis regresi untuk melihat 

hubungan antar variabel dilihat dari uji t dan uji F. 
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a. Pengujian hipotesis Kinerja Perusahaan dan Kinerja Pasar Modal 

berpengaruh signifikan terhadap Imbal Hasil Saham. 

Hipotesis 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c menguji pengaruh kinerja perusahaan 

dan kinerja pasar modal terhadap imbal hasil harian. 

Model untuk pengujian hipotesis 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c: 

Return = α + β1QRt + β2DERt + β3ROAt + β4TATOt + β5LN_MCaPt + 

β6BAt + β7TORt + e 

 

Keterangan : 

Rt  : Return saham periode t 

α  : konstanta 

β1-7  : koefisien regresi 

QRt  : Quick Ratio periode t 

DERt  : Debt to Equity Ratio periode t 

ROAt  : Return to Asset periode t 

TATOt : Total Asset Turnover periode t 

LN_MCaPt : Logaritma Natural Market Captalization periode t 

BAt  : Bid-ask Spread periode t 

TORt  : Turnover Ratio periode t 

e  : error 
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Kriteria penerimaan hipotesis  

Hipotesis 1a, 1c, 1d, 2a, dan 2c diterima jika sig<α(0,05) dan koefisien 

regresi β1, β3, β4, β5, dan β7 >0 (bernilai positif). 

Hipotesis 1b, dan 2b diterima jika sig<α(0,05) dan koefisien regresi β2 dan 

β6 <0 (bernilai negatif). 

 

  


