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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan data yang diambil dari sumber tidak langsung 

atau  disebut dengan data sekunder. Data yang diperoleh dari sumber berupa 

perusahaan–perusahaan yang terdaftar pada LQ45 tahun 2015-2017. Data 

sekunder didokumentasikan dari situs resmi www.idx.co.id, 

www.duniainvestasi.com, dan www.sahamok.com berupa data saham yang 

diperlukan untuk melakukan analisis terkait variabel–variabel dalam penelitian 

ini, seperti: Harga penutupan saham berinterval harian; nilai Bid dan nilai Ask 

saham-saham sampel i pada penutupan hari bursa t. 

 

3.2 Populasi dan Sampling 

 Perusahaan – perusahaan yang terdaftar didalam indeks LQ4 di Bursa 

Efek Indonesia periode 2015 – 2017 terpilih sebagai populasi pada penelitian ini. 

Sampel pada penelitian ini dipilih dengan metode purposive sampling sehingga 

sampel terpilih berdasar kriteria tertentu. 

Kriteria tersebut sebagai berikut: 

a. Perusahaan – perusahaan teraktif yang terdaftar LQ 45 periode 2015-

2017 secara berturut-turut. 

http://www.idx.co.id/
http://www.duniainvestasi.com/
http://www.sahamok.com/
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b. Perusahaan yang dipilih sebagai sample adalah perusahaan non  

keuangan yang terdaftar di LQ 45 periode 2015-2017. 

 Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka perusahaan-perusahaan 

yang akan menjadi sampel adalah: 

  Tabel 3.1 

                            Pemilihan Sampel Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Olahan, 2018 

 Berdasarkan kriteria di atas, maka perusahaan yang akan digunakan untuk 

sampel penelitian berjumlah  30  perusahaan. 

  

Kriteria Sampel Jumlah 

Perusahaan yang masuk dalam indeks LQ-45 di 

BEI periode 2015-2017. 

54 

Saham-saham LQ-45 yang tidak masuk secara 

berturut-turut untuk periode 2015-2017 

(18) 

Perusahaan keuangan yang masuk dalam indeks 

LQ-45 seacara berturut – turut 2015 -2017 

(6) 

Total Perusahaan Sampel 30 
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3.3 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

3.3.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas dilakukan sebelum pengujian hipotesis dengan tujuan 

untuk mengetahui apakah populasi dalam penelitian ini memiliki distribusi 

normal atau tidak. Pengujian akan menggunakan uji Kolmogorov - Smirnov 

(Ghozali, 2018) dengan cara sebagai berikut : 

a. Jika nilai signifikan > 0,05 , menunjukkan data terdistribusi 

normal. 

b. Jika nilai signifikan < 0,05 , menunjukkan data tidak 

terdistribusi normal. 

 

3.3.2 Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinieritas bertujuan utntuk menguji apakah terjadi korelasi 

antar variabel bebas (independen) dalam penelitian. Dalam pengujian 

multikolinieritas seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebasnya. 

Uji ini dilakukan dengan cara melihat besarnya nilai VIF (Variance 

Inflation Factor) dan Tolerance. Model regresi dikatakan tidak ada 

multikoliniearitas apabila nilai VIF tidak lebih dari 10,00 dan nilai tolerance 

lebih besar dari 0,10. 
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 3.3.3 Uji Autokorelasi 

 Untuk menguji apakah dalam satuan model regresi linear terdapat 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu periode sebelumnya (t-1) (Ghozali, 2018). 

 Uji autokorelasi pada penelitian ini digunakan dengan menggunakan 

metode uji Durbin Watson (DW). Uji Durbin Watson dilakukan dengan 

membuat hipotesis : 

      Ho : tidak ada autokorelasi (r = 0) 

      Ha : ada autokorelasi (r ≠ 0) 

 Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi ada beberapa 

pertimbangan yaitu : 

a. Bila nilai DW terletak diantara batas atas (du) dan (4-du), maka 

koefisien autokorelasi = 0, berarti tidak ada autokorelasi. 

b. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah (dl) maka 

koefisien autokorelasi >0, berarti ada autokorelasi positif. 

c. Bila nilai DW lebih besar dari (4-dl) maka koefisisen autokorelasi 

<0, berarti terjadi autokorelasi negatif. 

d. Bila nilai DW terletak antara (du) dan (dl) atau DW terletak 

antara (4- du) dan (4-dl), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan. 
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3.3.4  Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2018). Model regresi yang 

baik adalah yang terjadi homokedastisitas atau bisa dikatakan tidak terjadi 

heterokedastisitas. Uji Glejser dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya heterokedastisitas dalam model regresi. Uji Glejser dilakukan 

dengan cara meregres nilai absolut residual (UbsUt) sebagai variabel 

terikat dengan persamaan UbsUt = α + βX
t+vi

.
 

Pengujian akan 

menggunakan uji Glejser dengan cara sebagai berikut : 

a. Jika nilai signifikan > 0,05 , menunjukkan tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

b. Jika nilai signifikan  < 0,05 , menunjukkan data terjadi 

heterokedastisitas. 
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3.4 Analisis Data 

 Penelitian ini menggunakan alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian 

yaitu sebagai berikut : 

3.4.1 Uji t 

 Uji t dilakukan untuk menguji pengaruh masing – masing variabel 

dalam penelitian secara parsial. Kriteria yang digunakan dalam uji t yaitu : 

      Ha diterima, Sig < 0,05 

      Ha ditolak, Sig > 0,05 

 

 3.4.2 Uji Sobel  

 Dalam uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel mediasi 

atau intervening yaitu harga saham. Ghozali (2018) Pengujian hipotesis 

mediasi dapat dilakukan dengan prosedur yang dikembangkan oleh Sobel 

atau Sobel test. Uji sobel bertujuan untuk menguji pengaruh tidak 

langsung variabel bebas terhadap variabel terikat melalui variabel 

intervening (M). Pengaruh tidak langsung dapat dihitung dengan 

mengalikan jalur X ke M (a) dengan jalur M ke Y (b) atau ab. Standar 

error untuk a dan b adalah Sa dan Sb, maka Standar error pengaruh tidak 

langsung a dan b atau Sab dihitung dengan rumus : 

     Sab = √ b²Sa² + a²Sb² + Sa²Sb²  
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Untuk menguji pengaruh tidak langsung dilakukan penghitungan nilai 

t dari koefisien ab dengan rumus : 

 

 

 

 

Dikatakan terjadi mediasi atau terdapat pengaruh tidak langsung 

apabila nilai t hitung lebih besar dibanding nilai t tabel dengan nilai t tabel 

sebesar 1,96 untuk tingkat signifikan 5% dan lebih besar dari t tabel 

sebesar 1,64 untuk tingkat signifikansi 10%. 

  

  ab 

t =  

 Sab 


