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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1.  Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar pada LQ 45 

di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan sampelnya adalah dengan kriteria perusahaan 

yang terdaftar pada LQ 45 di Bursa Efek Indonesia.  Alasan dipilihnya saham LQ 

45 adalah karena merupakan saham paling likuid yang diperdangangkan di BEI 

dan banyak diminati oleh investor. 

 Adapun teknik sampling yang digunakan adalah dengan menggunakan 

purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif 

sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kriteria yang digunakan untuk memilih 

sampel adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang terdaftar pada LQ 45 di Bursa Efek Indonesia periode 

Februari – Juli 2016 (cut off) 

2. Laporan keuangan tersaji dalam mata uang rupiah.   

3. Memiliki data lengkap yang terkait penelitian ini. 

4. Yang tidak melakukan Tax Amnesty 

Tabel 3.1. Kriteria Sampel 

No Keterangan 2015 2017 

1 Perusahaan LQ 45 45 45 

2 Perusahaan yangberturut-turut terdaftar di 

BEI selama 2015-2017 

(5) (5) 

3 LK tidak dalam mata uang rupiah (4) (4) 

4 Data Ekstrim (4) (4) 

 Jumlah 32 32 
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3.2.  Jenis dan Sumber Data 

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang 

diambil dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar pada LQ 45 di Bursa 

Efek Indonesia.Sumber data sekunder yang digunakan berasal dari website 

Indonesian Stock Exchange (IDX) www.idx.co.iddan pojok BEI. 

 

3.3.  Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian 

3.3.1. Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk 

menciptakan laba dengan menggunakan modal yang cukup tersedia. Dalam 

penelitian ini rasio profitabilitas yang digunakan adalah Return on Asset dimana 

Return on Asset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam upaya 

menghasilkan keuntungan. Rumus dalam menghitung Return on Asset:(Brigham 

dan Houston, 2008) 

 

  ROA = Laba bersih setelah pajak 

              Total Aktiva 

 

3.3.2. Rasio Leverage 

Rasio leverage adalah rasio-rasio yang dimaksud untuk mengukur sampai 

seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang (debt total assets ratio). 

Rumus rasio Debt to equity ratio (DER) yang digunakan:(Brigham dan Houston, 

2008) 

http://www.idx.co.id/
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   DER = Total Hutang 

    Total  Ekuitas 

 

3.3.3. Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas adalah suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan 

untuk membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo 

dengan aktiva lancar yang tersedia. Rumus current ratio yang 

digunakan:(Brigham dan Houston, 2008) 

 

   Current Ratio = Aktiva Lancar 

                   Hutang Lancar 

 

3.3.4. Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

keefektifan perusahaan dalam menggunakan aktivitasnya. Rasio ini merupakan 

perbandingan antara penjualan dengan total aset (TATO/Total Asset Turn Over). 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:(Brigham dan Houston, 2008) 

 

 

   TATO = Penjualan 

      Total  Aktiva 
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3.3.5. Rasio Pasar 

Rasio Pasar, yaitu rasio ini melihat perkembangan nilai perusahaan relatif 

terhadap nilai buku perusahaan. Rasio pasar yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Earning Per Share (EPS). Earnings per share atau laba perlembarsaham 

adalah rasio yang mengukur pendapatan bersih perusahaan pada suatu periode 

dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Rasio ini digunakan untuk 

menganalisis risiko dan membandingkan pendapatan perlembar saham perusahaan 

dengan perusahaan lain. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:(Brigham 

dan Houston, 2008) 

 

   EPS  = Laba bersih 

    Jumlah Saham beredar 

 

3.3.6. Frekuensi Trading 

Frekuensi Trading adalah jumlah transaksi perdagangan saham pada 

periode tertentu. Frekuensi menggambarkan berapa kali saham suatu emiten 

diperjualbelikan dalam kurun waktu tertentu. Semakin tinggi frekuensi 

perdagangan suatu saham menunjukkan bahwa saham tersebut semakin aktif 

diperdagangkan. Sebuah saham dikatakan aktif diperdagangkan jika frekuensinya  

≥ 75 kali perdagangan. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

(Barus dan Christina, 2014) 

              Frekuensi Trading  = ∑ (Frekuensi Trading) 
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3.4.  Alat Analisis Data 

Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

regresi linear berganda dengan menggunakan alat uji SPSS untuk menguji 

hipotesis 1 sampai dengan 6. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan uji 

regresi, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik. 

3.4.1. Uji Normalitas 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan 

telah berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dengan menggunakan 

uji nonparametic yaitu uji Kolmogorov – Smirnov Test terhadap unstandardized 

residual hasil regresi. Data dikatakan normal jika nilai probabilitas (sig) 

Kolmogorov – Smirnov lebih besar dari  = 0,05.  

3.4.2. Uji beda t test 

Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan uji t-test yang dilakukan 

adalah : 1) T-test dependent T-test dependent atau Paired Sampel T-test digunakan 

untuk membandingkan rata-rata dua set data (data sebelum dan sesudah) yang 

saling berpasangan. Dalam penelitian ini dua set data adalah sesudah perlakuan 

pada masing-masing kelompok sampel, pada taraf kepercayaan 95% (α 0,05). 

3.4.3. Pengujian Hipotesis 

Uji hipotesis ini berguna untuk menguji apakah ada perbedaan antara dua 

sampel rata-rata yang didapat signifikan. Maksud dari signifikan ini adalah nilai 

rata-rata dua sampel  yang secara statistik tidak sama dengan nol. Langkah-

langkah dalam pengujian hipotesis yaitu : 
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1. Merumuskan hipotesis 

H0 : β1 = 0, artinya tidak ada perbedaan yang signifikan sebelum dan setelah 

Tax Amnesty.  

Ha : β1 ≠ 0, artinya ada perbedaan yang signifikan dari  sebelum dan setelah 

Tax Amnesty.  

2. Menentukan tingkat signifikan (α) 

Tingkat signifikasi yang digunakan adalah 5%. 

3. Menarik kesimpulan 

H0 diterima jika tingkat signifikansi t > α 

H0 ditolak jika tingkat signifikansi t < α 

Kriteria penerimaan hipotesis adalah : Hipotesis diterima jika nilai sig t < 0.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


