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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.  Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

Populasi yang diamati dalam penelitian ini adalah perusahaan-

perusahaan sektor property dan real estate go public yang terinci pada Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Setelah menentukan populasi, kemudian dilakukan 

pemilihan sampel. Sampel penelitian adalah anggota dari populasi yang akan 

diamati dan dianggap dapat menggambarkan populasinya (Soehartono dalam 

Hermawan, 2012). Sampel untuk penelitian dapat diperoleh dengan beberapa 

teknik.  Teknik sampling yang dilaplikasikan dalam penelitian ini adalah 

metode purposive sampling yang bertujuan untuk mendapatkan sampel sesuai 

dengan kriteria. Sampel pada penelitian ini harus memenuhi syarat ini:  

a. Perusahaan property dan real estate yang tercantum dalam BEI. 

b. Perusahaan property dan real estate yang telah go public sebelum tahun 

penelitian (sebelum tahun 2014).  

c. Perusahaan property dan real estate yang memiliki kelengkapan laporan 

keuangan pada tahun 2014 – 2018. 
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Tabel 3.1 Sampel Penelitian 

No Kriteria Jumlah 

1 Perusahaan property dan real estate yang tercantum 

dalam Bursa Efek Indonesia 

48 

2 Perusahaan property dan real estate yang go public 

setelah tahun 2014 

(7) 

3 Perusahaan property dan real estate yang tidak memiliki 

kelengkapan data 

(4) 

4 Jumlah sampel perusahaan 37 

5 Jumlah pengamatan penelitian 5 tahun x jumlah sampel 185 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019 

Berdasarkan kriteria tersebut, maka sampel penelitian ini adalah 37 

perusahaan property dan real estate yang terinci di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) dan total sampel yang diambil selama 5 tahun adalah 185 jumlah 

pengamatan. 

 

3.2.  Metode Pengumpulan Data 

3.2.1. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data yaitu data sekunder. Data 

sekunder terbentuk dari data yang digabungkan oleh peneliti dari 

banyak sumber yang tersedia. Sumber data sekunder didapat dari 

Indonesian Stock Exchange (IDX) yang berupa laporan keuangan (per 

tahun) perusahaan property dan real estate, dan harga saham pada 

tahun 2014 - 2018 yang tercatat pada www.duniainvestasi.com 
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3.2.2. Teknik Pengumpulan Data 

Cara peneliti untuk mengumpulkan data adalah dengan metode 

dokumentasi. Data dokumentasi tersebut berupa laporan keuangan dan 

harga saham perusahaan property dan real estate tahun 2014 – 2018. 

 

3.3.  Alat Analisis Data 

Data yang telah terkumpul akan diolah dengan menggunakan program 

Microsoft Excel dan SPSS. Metode penelitian ini mengaplikasikan Metode 

Regresi Linear Berganda yang berfungsi untuk menganalisis pengaruh 

variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel 

independen terdiri dari Return On Asset (ROA), Earning Per Share (EPS), 

dan Debt to Equity Ratio (DER). Lalu variabel dependen dari penelitian ini 

adalah return saham. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:  

Yt = α + β1 ROA + β2 EPS + β3 DER + e 

Keterangan :  

Yt  = Return Saham  

α  = Koefisien konstanta  

β  = Koefisien regresi dari masing-masing variabel  

ROA = Return On Asset 

EPS = Earning Per Share 

DER = Debt to Equity Ratio 

e  = Error 
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Analisis linear berganda dapat dilakukan dengan uji asumsi klasik. Uji 

asumsi klasik dilakukan supaya tidak terjadi bias terhadap variabel-variabel 

yang ada dalam pengujian. Uji asumsi klasik mencakup uji normalitas, uji 

heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas. 

3.3.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas berfungsi untuk mencari tahu apakah pada model 

regresi, variabel pengganggu (residual) memiliki distribusi yang normal 

atau tidak (Ghozali, 2018). Model regresi yang sebaiknya 

memanfaatkan data yang terbukti berdistribusi normal atau mendekati 

normal. Salah satu cara yang dapat diaplikasikan untuk mendeteksi 

apakah data residual yang digunakan dalam model regresi sudah 

berdistribusi normal atau tidak dalam analisis statistik adalah dengan 

menggunakan Kolmogrov-smirnov. Menurut Parwati dan Sudiartha 

(2016), data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai 

Asymp,sig (2-tailed) > level of significant (α) = 5%. 

3.3.2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas berfungsi untuk mendeteksi apakah 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual antara beberapa 

pengamatan atau tidak.   Menurut Ghozali (2018), model regresi yang 

baik adalah yang tidak terjadi heteroskesdatisitas. Ada bermacam cara 

untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas. Salah satu cara yang 

dapat digunakan adalah uji Glejser. Menurut Gujarati dalam Ghozali 
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(2018), analisis glejser meregres nilai absolut residual terhadap variabel 

independen. Ketika probabilitas signifikansi di atas tingkat kepercayaan 

5%, dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam model regresi tidak 

terdapat adanya heteroskedastisitas. 

3.3.3. Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2018), uji autokorelasi berfungsi untuk 

mendeteksi keterkaitan antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk memastikan 

bahwah model persamaan yang akan dianalisis mengandung 

autokorelasi atau tidak, salah satunya dapat dicari tahu dengan 

menggunakan angka Durbin Watson (DW). Durbin Watson 

memberikan syarat bahwa ada intercept atau konstanta dalam regresi 

dan tidak terdapat variabel lag diantara variabel independen. Berikut 

pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi: 

Tabel 3.2 Syarat Autokolerasi 

Hipotesis 0 Keputusan Jika 

Tidak terdapat autokorelasi 

positif 

Tolak 0 < d < dl 

Tidak terdapat autokorelasi 

positif 

Tanpa 

Keputusan 

dl ≤ d ≤ du 

Tidak terdapat korelasi 

negative 

Tolak 4 – dl < d < 4 

Tidak terdapat korelasi 

negative 

Tanpa 

Keputusan 

4 – du ≤ d ≤ 4 – dl 

Tidak ada autokorelasi 

positif atau negative 

Tidak 

Ditolak 

du < d < 4 – du 

Sumber: Ghozali, 2018 
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3.3.4. Uji Multikolinieritas 

Menurut Ghozali (2018), uji multikolinieritas berfungsi untuk 

melihat adanya keterkaitan antara variabel independen. Model regresi 

yang baik adalah ketika tidak ditemukannya gejala multikolinieritas. Uji 

multikolinieritas dapat dijalankan dengan meregresikan model analisis 

dan menguji korelasi antar variabel independen dengan mengamati 

tolerance value dan variance inflation factor (VIF). Syarat apakah suatu 

data memiliki multikolinieritas atau tidak adalah sebagai berikut: 

a. Jika tolerance value ≤ 0,1 atau VIF ≥ 10 berarti ada 

multikolinieritas.  

b. Jika tolerance value > 0,1 atau VIF < 10 berarti tidak ada 

multikolinieritas. 

 

3.4.  Pengujian Hipotesis 

3.4.1. Pengujian Hipotesis (t-test) 

Menurut Ghozali (2018), uji parsial (t-test) dipakai untuk 

mencari apakah ada pengaruh pada tiap-tiap variabel independen 

terhadap variabel dependennya. Syarat bahwa suatu variabel 

independen berpengaruh pada variabel dependen adalah ketika nilai 

probabilitas signifikansinya kurang dari α (5%). Hal ini berarti variabel 

independen dari suatu penelitian berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependennya.  


