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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan food and beverages yang 

terdapat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2015.Sedangkan sampel 

diambil dengan purposive sampling, dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Perusahaan subsektor F&B yang terdaftar di BEI padaperiode 2013-2015 

secaraberturut-turut 

2. Perusahaan yang memiliki data yang dapat diakses untuk penelitian ini. 

 

Tabel 1 
PopulasidanSampel 

Tahun 2012 2013 2014 2015 
Seluruh emiten 

BEI 
454 481 495 532 

Emiten BEI non 
F&B 

(437) (465) (480) (518) 

Emiten BEI 
subsektor F&B  

17 16 15 14 

Keluar - (1) 
(AQUA, alasan  

: go private) 

(1) 
(DAVO, going 

concern) 

(1) 
(ADES, pindah 
sector kosmetik 
dan keperluan 
rumah tangga) 

Sampel yang akan diamati selama periode penelitian 14 
Sumber : Idx.go.id, 2016 

3.2 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang didapatkan dari pencatatan (Sugiyono, 2004). Data 

yang akan digunakan adalah data keuangan perusahaan subsektor F&B yang 

terdaftar di BEI pada periode 2013-2015. Data keuangan yang dibutuhkan adalah 

sebagai berikut : net income,  volume perdagangan, frekuensi perdagangan dan 

total hari perdagangan saham dalam setahun untuk setiap tahun dalam periode 

pengamatan. 
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3.3 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari BEI 

(www.idx.go.id) untuk data yang berupa net income dan dari Yahoo Finance 

untuk data yang berupa volume perdagangan, frekuensi perdagangan dan total hari 

perdagangan saham. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengambilan data dari 

pencatatan pihak ketiga (Sugiyono, 2004). Metode ini dilakukan dengan men-

download data dariwww.idx.go.id dan http://finance.yahoo.com/ 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Crosstabulation 

Analisis crosstab adalah suatu metode analisis berbentuk tabel yang 

menampilkan tabulasi silang dari data yang diamati. Tabulasi silang atau table 

kontingensi ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengetahui apakah ada 

korelasi atau hubungan antara satu variable dengan variabel yang lain. Analisis 

crosstab merupakan metode untuk mentabulasikan beberapa variabel yang 

berbeda ke dalam suatu matriks. Tabel yang dianalisis di sini adalah hubung 

anantara variable dalam baris dengan variable dalam kolom (Ghozali, 2011 dalam 

MARIANI). 

Analisis crosstab memungkinkan penggunaan yang menyilangkan data 

pada variable satu dengan variable lainnya. Analisis crosstab dapat dilakukan 

pada variabel yang berbentuk ordinal atau nominal (Ghozali, 2011). 

Tabel 2 
Crosstabulation 

∆Kinerjalaba * ∆AktivitasPasar 

 ∆AktivitasPasar 
Total 0.00 1.00 

∆Kinerjalaba 0.00  observed Observed Observed 
 Expected Expected Expected 

1.00  Observed Observed Observed 
 Expected Expected Expected 

Total  observed Observed Observed 
 expected expected expected 
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Analisis Chi Square 

Analisis Pearson’s chi square digunakan untuk mengetahui adanya 

hubungan antar variable dengan skala nominal-nominal, nominal-ordinal dan 

ordinal-nominal (Ghozali, 2011). Analisis ini akan digunakan untuk 

penerimaan/penolakan hipotesis 1 yang menyatakan “Ada relasi positif di antara 

kinerja laba dan aktivitas pasar”. Berdasarkan model, variabel yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja laba dan aktivitas pasar. Dasar 

penerimaan hipotesis adalah sebagai berikut: 

1. Jika nilai signifikansi< 0,05 dan nilai Pearson Chi Square Positif, maka 

ada relasi positif antara kinerja laba dan aktivitas pasar, sehingga hipotesis 

1 diterima. 

2. Jika nilai signifikansi> 0,05, maka tidak ada relasi antara kinerja laba dan 

aktivitas pasar. Kinerja laba dan aktivitas pasar, sehingga hipotesis 1 

ditolak. 

3.5.2 Analisis Korelasi Spearman 

Korelasi merupakan analisis yang digunakan untuk menguji hubungan 

antar item (Sugiyono, 2007). Korelasi Spearman digunakan untuk menguji 

hubungan antara dua variable untuk data berperingkat atau data ordinal. Koefisian 

korelasi Spearman berkisar dari -1 sampai 1. Apabila koefisian mendekati 1 dan -

1 menunjukkan hubungan yang semakin kuat. Sebaliknya apabila mendekati nilai 

0, maka hubungan semakin lemah. 

Koefisien korelasi Spearman digunakan untuk mengetahui derajat keeratan 

dua variabel yang memiliki skala pengukuran minimal ordinal. Bila pada 

perhitungan korelasi Pearson data observasinya yang dikorelasikan, maka pada 

korelasi Spearman adalah data peringkatnya (rangking) yang dikorelasikan. 

Dasar penerimaan hipotesis adalah sebagai berikut: 

1. Jika nilai signifikansi< 0,05 dan nilai Pearson Chi Square Positif, maka 

ada relasi positif antara kinerja laba dan aktivitas pasar, sehingga hipotesis 

1 diterima. 
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2. Jika nilai signifikansi> 0,05, maka tidak ada relasi antara kinerja laba dan 

aktivitas pasar kinerja laba dan aktivitas pasar, sehingga hipotesis 1 

ditolak. 

Tabel 3  
 Interpretasi Hubungan 

Besarnya Nilai Korelasi Interpretasi 
0,801 – 1,000 Korelasisempurna 
0,601 – 0,800 Korelasitinggi 
0,401 – 0,600 Korelasisedang 
0,201 – 0,400 Korelasirendah 
0,000 – 0,200 Hampirtidakadakorelasi 

3.5.3 Uji T (independent-T test) 

Dalam penelitian ini untuk membuktikan hipotesis 2 dan 3 menggunakan 

menggunakan uji beda (t-test) dengan sampel berhubungan, yang bertujuan untuk 

menguji apakah ada perbedaan rata-rata dua sampel yang berhubungan (Ghozali, 

2011). Untuk mendapat hasil keputusan dalam penelitian ini pertimbangan yang 

dilakukan, sebagai berikut: 

a. Jika Probabilitas < 0,05, maka terdapat perbedaan variance antara main 

board dan development board, sehingga hipotesis 2 dan 3 diterima. 

b. Jika Probabilitas > 0,05, maka tidak terdapat kesamaan perbedaan variance 

antara main board dan development board, sehingga hipotesis 2 dan 3 

ditolak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




