
23 
 

 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan farmasi yang go 

public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan periode yang 

akan peneliti amati adalah tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Periode 

penelitian tersebut dipilih untuk menyajikan penelitian yang up to date. 

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik 

sampling jenuh atau sensus dari laporan keuangan semua perusahaan farmasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 hingga tahun 2016. Teknik 

sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel yang menggunakan semua 

anggota populasi menjadi sampel penelitian. 
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Berdasarkan penenentuan sampel menggunakan teknik sampling jenuh 

atau sensus, maka diperoleh 10 sampel perusahaan pada penelitian ini, yang dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.1 Daftar Nama Perusahaan yang Menjadi Sampel Penelitian 

No. Nama Perusahaan Kode Perusahaan 

1. Darya Varia Laboratoria Tbk DVLA 

2. PT Indofarma Tbk INAF 

3. PT Kimia Farma Tbk KAEF 

4. Kalbe Farma Tbk KLBF 

5. Merck Indonesia Tbk MERK 

6. Pyridam Farma Tbk PYFA 

7. Merck Sharp Dohme Pharma Tbk SCPI 

8. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul 

Tbk 

SIDO 

9. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk SQBB 

10. Tempo Scan Pasific Tbk TSPC 

Sumber: www.idx.co.id 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder. Data 

sekunder tersebut terdiri dari data nilai perusahaan, current ratio, debt to equity 

ratio, dan return on equity. Sedangkan, sumber data berasal dari www.idx.co.id. 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan cara 

dokumentasi laporan keuangan semua perusahaan farmasi yang menjadi sampel 

penelitian di website Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu www.idx.co.id. 
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3.3 Analisis Data 

3.3.1 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui 

estimator pada metode kuadrat terkecil biasa (Ordinary Least Square/OLS) 

merupakan estimator linear tidak bias yang terbaik (Best Linear Unbias 

Estimator/BLUE) (Algifari, 2000). Berikut merupakan beberapa uji yang 

berkaitan dengan uji asumsi klasik : 

(1) Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah model 

regresi, variabel dependen, dan variabel independen berdistribusi 

normal atau tidak. Normalitas data dapat diuji dengan menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov. Apabila nilai signifikansi pada uji 

Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari  = 0,05, maka data tersebut 

adalah data normal (Widarjono, 2015). 

(2) Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas merupakan kondisi yang terjadi bila terdapat 

dua variabel bebas atau lebih yang saling berkorelasi dalam sebuah 

model regresi (McClave, dkk, 2010). Menurut Widarjono (2015), uji 

multikolinearitas dapat diuji menggunakan alat sebagai berikut : 

• Apabila besarnya Variance Inflation Factor (VIF) di atas 

angka 10, maka terjadi multikolinearitas. 

• Apabila angka tolerance semakin mendekati angka 0, maka 

terjadi multikolinearitas. 
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(3) Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah suatu kondisi yang menunjukkan 

bahwa semua variabel independen memiliki varians dari kesalahan 

pengganggu yang tidak sama. Apabila tidak terjadi 

heteroskedastisitas, maka model regresi tersebut dinyatakan baik. Uji 

Glejser merupakan uji yang dilakukan untuk mengukur 

heteroskedastisitas (Widarjono, 2015). Heteroskedastisitas tidak 

terjadi ketika nilai signifikansi diatas 0,05. 

(4) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah terdapat 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pada periode sebelumnya (t-1) dalam sebuah model 

regresi linier (Widarjono, 2015). Pada penelitian ini, uji 

autokorelasi dilakukan dengan menggnakan uji run test. 

Apabila nilai signifikansi pada uji run test lebih kecil dari 0,05, 

maka terjadi autokorelasi. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi 

pada uji run test lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi 

masalah autokorelasi. 
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3.3.2 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengestimasi nilai variabel 

dependen dengan menggunakan lebih dari satu variabel independen 

(Algifari, 2000). Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

H1: Likuiditas (Current Ratio) berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

H2: Leverage (DER) berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

H3: Profitabilitas (ROE) berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Maka, persamaan regresi pada penelitian ini adalah : 

Y = a + b1.Current Ratio + b2.DER + b3.ROE + e 

Y = Nilai perusahaan 

a = konstanta 

b1-3 = koefisien regresi 

Current Ratio = Likuiditas (Current Ratio) 

DER = Leverage (DER) 

ROE = Profitabilitas (ROE) 

e = error 

  


