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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini obyek penelitian yang akan digunakan adalah indeks 

LQ45 pada Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-

perusahaan yang pernah terdaftar dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) perioe 2012-2016. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 

terdaftar secara terus-menerus dalam indeks LQ45 periode 2012-2016. 

Penelitian ini mengambil sampel perusahaan dalam indeks LQ45 karena dalam 

indeks LQ45 merupakan sekumpulan 45 saham yang tingkat likuiditasnya 

tinggi dan memiliki nilai kapitalisasi yang besar. 

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel menggunakan metode 

purposive sampling. Metode sampling ini membatasi pemilihan sampel 

berdasarkan kriteria tertentu. 

Adapun kriteria perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini 

adalah: 
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1. Perusahaan yang terdaftar di LQ45 periode 2012-2016 

2. Perusahaan non keuangan (finance) yang terdaftar secara terus 

menerus di LQ45 periode 2012-2016. Dalam penelitian ini perusahaan 

finance dihapus dari sampel karena tidak dapat memenuhi perhitungan 

salah satu variabel bebas dalam penelitian ini yaitu variabel Total 

Assets Turnover. 

3. Perusahaan yang terdaftar di LQ45 yang memiliki laporan keuangan 

lengkap selama periode tahun 2012-2016 

Tabel 3.1Tabel Sampel Penelitian 

NO KRITERIA  2012 2013 2014 2015 2016 Jumlah 

1.  Populasi: 45 45 45 45 45 225 

2.  Perusahaan keuangan yang 

terdaftar di LQ45 periode 2012-

2016 

(7) (6) (5) (5) (5) (28) 

3.  Perusahaan non keuangan yang 

tidak terdaftar secara terus menerus 

di LQ45 periode 2012-2016 

(18) (19) (20) (20) (20) (97) 

 Jumlah Sampel 20 20 20 20 20 100 

Sumber : Data sekunder yang telah diolah, 2017 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu 

data yang diperoleh secara tidak langsung melalui metode perantara, dalam 

penelitian ini sumber dan jenis datanya yaitu sebagai berikut: 

1. Data yang didapatkan dari website Bursa Efek Indonesia (BEI) 

yaitu berupa data laporan keuangan tahunan perusahaan yang 
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terdaftar secara terus menerus dalam indeks LQ45 periode 2012-

2016. Data yang di ambil dari laporan keuangan diantaranya yaitu: 

a. Aset Lancar 

b. Liabilitas lancar 

c. Total Hutang 

d. Total Ekuitas 

e. Net Profit After Tax 

f. Total Aset 

g. Sales 

h. Jumah Saham Beredar 

2. Data harga saham (close) tahun 2011 – 2016 diperoleh dari 

http://www.sahamok.com/ 

 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan 

berupa metode dokumentasi dengan pengumpulan data baik dari catatan data 

sekarang atau catatan data historis. 

 

3.4 Teknik Analisis Data atau Uji Hipotesis 

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan alat program 

SPSS. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 

kuantitatif. Analisis kuantitatif pada penelitian ini yaitu analisa data berupa 

angka-angka pada laporan keuangan dan kemudian dihitung untuk 

menghasilkan kesimpulan yang dapat dipakai sebagai dassar pengambilan 

http://www.sahamok.com/
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keputusan. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 

metode analisis regresi berganda. Sebelum melakukan uji liner berganda, 

metode mensyaratkan untuk melakukan uji asumsi klasik guna mendapatkan 

hasil yang terbaik (Ghozali,2011) . 

 

3.4.1 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian ini dilakukan agar persamaan model regresi yang 

dihasilkan memiliki sifat “BLUE” ( Best Linier Unbiased Estimator), 

yaitu koefisien regresi yang linier, tidak bias, konsisten (walaupun 

sampel diperbesar menuju takterhingga, taksiran yang didapat akan 

tetap mendekati nilai parameternya), serta efisien ( memiliki varian 

yang minimum) (Ghozali, 2011). terdapat cara untuk mendeteksi 

gejala-gejala tersebut dengan menggunakan: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal, bila asumsi ini dilanggar maka uji statistic menjadi tidak 

valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2011).Uji normalitas ini 

menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov Test. Pengambilan 

keputusan mengenai normalitas memiliki kriteria jika p< 0,05 maka 

distribusi data tidak normal. Namun jika p> 0,05 maka ditribusi data 

normal.  
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2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukannya korelasi antar  variable independent. Regresi 

yang sempurna seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel 

independen. Untuk mengetahui ada atau tidaknya  multikolinearitas 

dilakukan dengan menggunakan Variance-Inflation Factor (VIF), 

dengan dasar pengambilan keputusannya yaitu: 

a. Jika nilai VIF ≥ 10 atau nilai tolerance ≤ 0,10 ; maka terdapat 

kolerasi yang terlalu besar diantara salah satu variabel 

independen dengan variabel independen yang lain (terjadi 

multikolinearitas). 

b. Jika nilai VIF < 10 atau nilai tolerance > 0,10; maka tidak 

terjadi multikolinearitas. 

 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Jika varian berbeda disebut 

heteroskedastisitas.Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.Pengujian 

pada penelitian ini menggunakan Uji Glejser  yang mengusulkan 

untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. 

Jika variabel independen signifikan secara statistic mempengaruhi 

variabel dependen, makan ada indikasi terjadi Heterokedastisitas. 
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Jika probabilitas Sig. > 0,05 maka dapat di simpulkan model regresi 

tidak mengandung adanya Heteroskedastisitas.(Ghozali, 2011). 

 

4. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu 

pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(Ghozali, 2011:110). Autokorelasi terjadi karena observasi yang 

berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Dalam 

penelitiaan ini Autokorelsi diuji dengan menggunakan Run Test. 

Kriteria pengujiannya sebagai berikut : 

1. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih kecil < dari 0,05 maka 

terdapat gejala autokorelasi. 

2. Sebaliknya, jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar > dari 

0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi. 

 

3.4.2 Pengujian Hipotesis 

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua 

atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah Current Ratio, Debt to equity 

ratio, Return on asset, Total asset turnover, Market value added. 

Sedangkan variabel dependennya adalah return saham. Adapun persamaan 
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untuk menguji hipotesis secara keseluruhan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

R = α + β1CR + β2DER + β3ROA + β4TATO + β5MVA + e 

Dimana :   

R:  Return Saham 

 α : Konstanta  

β1CR, β2DER, β3ROA, β4TATO, β5MVA : Koefisien Regresi yang 

menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variable dependen yang 

didasarkan pada variable independen.  

CR : Current Ratio 

DER : Debt to Equity Ratio 

ROA : Return on Asset  

TATO : Total Asset Turnover 

MVA : Market Value Added 

e : Error 

 

1. Uji Koefisien Determinasi 

Untuk menguji seberapa jauh kemampuan model penelitian dalam 

menerangkan variabel dependen, yaitu dengan menghitung koefisien 

determinasi (adjusted R
2
). Semakin besar adjusted R

2
 suatu variabel 

independen, maka menunjukkan semakin dominan pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Nilai R
2
 yang telah disesuaikan 

adalah antara nol dan sampai dengan satu. (Ghozali, 2011: 97). 
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2. Uji Statistik t 

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual 

menerangkan variasi dependen (Ghozali, 2011:98). Tujuan dari pengujian 

ini adalah untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen secara signifinakan. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan significanct level 0,05 

(α=5%) penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria 

sebagai berikut : 

1. Jika nilai signifikansi t > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien 

regresi tidak signifikan). Artinya bahwa secara parsial variabel 

independen tersebut mempunyai pengaruh yang tidak signifikan 

terhadap variabel dependen. 

2. Jika nilai signifikansi t ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien 

regresi diterima). Artinya bahwa secara parsial variabel 

independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

 

 

 

 

 


